Start schooljaar
Na een lange en warme zomervakantie zijn alle
kinderen afgelopen maandag weer gestart. Vol
energie en met frisse moed gaan wij het nieuwe
schooljaar tegemoet. We hebben het nieuwe
schooljaar op feestelijke wijze geopend. Fijn om
iedereen weer terug te zien!
Wij wensen iedereen een goed en fijn nieuw
schooljaar toe!

Juf Marije en meester Jurriën
We hebben een tweetal nieuwe collega’s aan
ons team mogen toevoegen. We zijn erg blij dat
meester Jurriën (groep 8) en juf Marije (groep 5
en 3B) ons team zijn komen versterken en
wensen ze veel werkplezier bij ons op
Kindcentrum De Veldkei!

Informatieavonden
Verbouwing
In de vakantie is er hard gewerkt. Er zijn een
aantal aanpassingen gedaan: voor de ingang van
de kinderopvang een intercom, een veilige
slaapplaats voor buiten, nieuwe inloopmatten,
het schoolplein is netjes gemaakt en alle
wanden van de
kinderopvang/peuteropvang/BSO zijn gewit. We
zijn nog druk bezig met de inrichting, maar we
zijn heel blij met deze aanpassingen!

Nieuwe website
Medio november gaan we over op een nieuwe
website met een ouderportal. Achter de
schermen wordt er al druk aan gewerkt. We
houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Van 17 tot en met 20 september zijn onze
jaarlijkse informatieavonden gepland.
Tijdens deze avond krijgt u belangrijke
informatie over de groep van uw kind. Ook
praktische zaken komen aan de orde. Wij hopen
u dan ook allemaal te begroeten tijdens de
informatieavond van uw kind.
De informatieavonden beginnen steeds om
19.00 uur en duren ongeveer een uur.
Data:
Groepen 1 en 2 op maandag 17 september
Groepen 3 en 4 op dinsdag 18 september
Groepen 5 en 6 op woensdag 19 september
Groepen 7 en 8 op donderdag 20 september
U bent van harte welkom!

Kennismakingsgesprekken
We nodigen alle ouder(s)/verzorger(s) uit voor
een kennismakingsgesprek. Dit vindt plaats in de
eerste weken van het schooljaar. U ontvangt
hiervoor een aparte uitnodiging.
Door het invoeren van de
kennismakingsgesprekken willen we u
persoonlijk laten kennismaken met de
leerkracht van uw kind en het contact
versterken.

Open Dag
Voor nieuwe ouders en andere belangstellenden
wordt er op woensdag 26 september van 9.00
tot 12.00 uur een open dag georganiseerd op
alle Kindcentra van Plateau. Voor iedereen is dit
een mooie gelegenheid om eens vrijblijvend
rond te kijken op de verschillende scholen en de
kinderopvang van Plateau Integrale Kindcentra
Assen.
Alle openbare basisscholen hebben een eigen
profiel. Het kan gaan om o.a. Dalton, Jenaplan,
ervaringsgericht, modern klassikaal, adaptief of
cultuurschool. Iedere school heeft haar
specifieke deskundigheid, die zij ten goede laten
komen aan de kinderen. Tijdens de Open Dag
kunt u over alle school- en kinderopvang zaken
geïnformeerd worden.
U bent van harte welkom!

Gymnastiek: meester Vinoth
Alle gymnastieklessen worden dit schooljaar
gegeven door onze nieuwe vakleerkracht
gymnastiek: meester Vinoth. De groepen 1 en 2
krijgen ook één keer per week les van meester
Vinoth in het speellokaal. De gymlessen voor
groep 3 tot en met 8 worden in de sporthal
gegeven.

Hulpouders bieb
Voor dit schooljaar zijn wij dringend op zoek
naar extra ouders die willen helpen in de
bibliotheek. We willen graag dat de bieb ook dit
schooljaar in elk geval drie dagen open is. De
dagen en tijden kunnen in overleg. Op dit
moment zijn we met ongeveer 8 hulpouders.
Met deze capaciteit is het niet mogelijk om de
bibliotheek 3 dagen in de week te openen.
Het zou erg jammer zijn als we de bibliotheek
minder kunnen openen voor de kinderen en
hopen daarom op nog op een aantal extra
aanmeldingen.
De taken zullen zijn: af en toe een biebdienst
draaien, samen met een andere ouder. Je neemt
boeken in van kinderen en leent ze uit.
Daarnaast help je kinderen actief met het
zoeken naar leuke boeken. Dit hoeft niet elke
week! Ook als je 1 keer in de paar weken kan,
zijn we al flink geholpen.
Je kunt je opgeven via de leerkracht van je kind,
bij de directeur of bij de bestaande bibliotheek
ouders. Dit mag via de mail, maar ook
persoonlijk. Zodra je je hebt opgegeven zal er zo
spoedig mogelijk contact met je worden gezocht
voor informatie en inroostering.
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bianca van Faassen-Keizer
Leescoördinator Kindcentrum De Veldkei
Mailadressen om je op te geven:
jj.kok@home.nl
dir@obs-veldkei-assen.nl

Personeelsdag onderwijs op 4
oktober
Donderdag 4 oktober hebben alle leerkrachten
van Plateau Openbaar Onderwijs en het
Voortgezet onderwijs een zogenaamde
personeelsdag. Op die dag krijgen de
leerkrachten workshops over verschillende
onderwerpen.
Alle kinderen zijn op die dag daarom vrij. Voor
de kinderen van Kindcentrum De Veldkei is dit
de enige studiedag van het schooljaar. Deze dag
is geen margedag maar wordt gecompenseerd
met de vakanties.

Verjaardagen leerkracht
We hebben vorig schooljaar besloten om de
verjaardagen van de leerkrachten op een andere
manier te gaan vieren. We organiseren, in plaats
van de verjaardag, een leuke gezamenlijke
activiteit met een zogenaamde maatjesgroep. U
kunt deze dag terugvinden in onze agenda.

Agenda
Iedereen heeft de voorlopige agenda via de mail
van MijnSchoolinfo ontvangen. Omdat we
binnenkort een nieuwe website krijgen is het
niet handig om de agenda online te zetten op de
huidige website. Vandaar dat u de voorlopige
agenda via de mail toegezonden hebt gekregen.

