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Wat fijn om u en jullie weer te zien!
Een eerste dag van een nieuw onderwijsjaar is altijd spannend en hoe leuk is het
om even te kijken naar hoe het is en op welke plek kinderen in de nieuwe groep
zitten. Helaas is dit nog niet mogelijk en moeten we nog steeds erg voorzichtig zijn
met ouders in de locatie. Dat vindt u erg en wij ook, maar het is belangrijk om met elkaar goede
mogelijkheden te zoeken om de communicatie goed te houden en zorg te dragen voor elkaars
gezondheid. We zullen in de groepen goed ventileren en aandacht blijven besteden aan de
hygiënemaartregelen. Het contact zal zo veel mogelijk via de mail, de telefoon of de mail verlopen, maar
mocht een persoonlijk gesprek echt noodzakelijk zijn, dan doen we dit nadat de meeste kinderen niet
meer in het gebouw zijn. Wanneer wij van beide kanten ons best doen om op een goede manier te blijven
communiceren, gaat dat vast ook in deze tijd goedkomen en kunnen we er samen voor zorgen dat het
weer een fijn onderwijsjaar voor de kinderen gaat worden.
U heeft inmiddels een jaarkalender van ons mogen ontvangen. Hierin is een foutje geslopen wat betreft
het zwemrooster. Groep 2 zwemt op maandag om 8.30 uur en groep 1a zwemt op maandag om 9.00 uur.
Als het goed is, heeft u ook een mail van de groepsleerkracht ontvangen over de zwemtijden.

Thuiswerkpakketten
Veel kinderen hebben ook in de vakantie nog erg hun best gedaan om eventuele
achterstanden door het thuisonderwijs tijdens de lockdown in te lopen. Sommigen zijn
naar de summerschool gekomen, maar anderen hebben ook thuis hard gewerkt. We
hopen dan ook dat alle kinderen een goede start kunnen maken in hun groep. Mocht er
toch nog extra ondersteuning nodig zijn op bepaalde ontwikkelingsgebieden, dan gaan we daarover graag
met u in gesprek om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken.

Sporten in De Ridderhallen
Vanaf volgende week maandag kunnen we weer volgens het rooster
gaan sporten in De Ridderhallen. Onze gymleerkracht verzorgt de
lessen daar en de kinderen worden gebracht en gehaald door de eigen
leerkracht of een bekende collega. Voor de kinderen van groep 4
willen we vragen of de kinderen bij De Ridderhallen gebracht kunnen
worden en voor de kinderen van groep 3 of ze daar opgehaald kunnen
worden? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hekken dicht
Voor de veiligheid van alle kinderen is het belangrijk dat als wij op het plein komen
of het plein verlaten de hekken sluiten. Helpt u mee?

Vragen over opvoeden & opgroeien
Onze preventiewerker van het jeugdteam, Henriët Pool, wordt van
september tot en met december vervangen door Janneke Verspui. U kunt
eventueel met onderstaande vragen bij haar terecht:
Waarom heeft mijn peuter van die boze buien?
Wat moet ik doen als mijn kind bang is om te gaan slapen?
Wat kan ik doen tegen strijd bij het eten?
U kunt contact met haar opnemen door een mail te sturen
naar janneke.verspui@eleos.nl of te bellen 0640190754
Zij kan dan met u meedenken of een afspraak met u maken.

Waterpret op de baby- en peutergroep
Het project ‘Oef, wat warm’ was net afgelopen, toen het pas echt heet werd. Gelukkig
hebben we naar creatieve oplossingen gezocht om een beetje verkoeling te zoeken en
daar hebben we van genoten!

Gegevens in ParnasSys
We proberen ons administratiesysteem up-to-date te houden, maar merken regelmatig dat een adres of
telefoonnummer is gewijzigd. Wilt u veranderingen doorgeven aan onze administratief medewerker,
zodat we deze ook goed kunnen verwerken in het systeem. Haar emailadres is: christa.vandijken@pitko.nl Alvast bedankt voor uw medewerking.

PIT- challenges
Voor elke week was er een leuke opdracht voor de locaties om uit te voeren
tijdens de vakantieactiviteiten. Zo hebben we een filmpje gemaakt over onze
locatie, een insectenhotel gebouwd, een waterballet gehouden, een lego
opdracht gedaan, beestenboel en een dans-challenge. Een jury beoordeelt de
inzendingen en we hebben twee keer gehoord dat we de eerste prijs hadden
gewonnen en één keer de derde prijs. Vol verwachting kijken we uit naar de
eindstand! Eigenlijk maakt het niet uit, want het was super leuk om er aan mee
te doen!

Afspraak van de maand:
Laten we aardig en behulpzaam zijn, doe elkaar vooral geen pijn!
Agenda
23 september Start kinderpostzegels
Infoavond VO groep 8
24 september Fotograaf baby- en peutergroep
25 september Fotograaf groep 1 t/m 8
30 september Start KinderBoekenWeek
9 oktober
Afsluiting KinderBoekenWeek
16 oktober
Studiedag
17 oktober t/m
25 oktober
Herfstvakantie

Bijbelrooster Kind op Maandag

7 t/m 11 september 2020
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Mozes wil niet, Exodus 4:1-17
Naar de farao, Exodus 5:1-9
14 t/m 18 september 2020
Farao luistert niet, Exodus 7:1-13
Tien plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Natuuractiviteiten
Voor de jeugd
in / bij ’t Weetpunt
Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht

-----------------------Zeilbootjes van riet maken
Woensdagmiddag 9 september 2020
Start 14.30 – einde 15.30

De Gidsen staan voor de jeugd klaar.

De jeugd is welkom zonder begeleiding i.v.m. RIVM
regels.

Alles is gratis!!!!! De woensdag Scharrelkids.

www.natuur-zw.nl

