Agenda

Maandag 14 september
Studiedag
Alle kinderen vrij

Dinsdag 15 september
Prinsjesdag
Alle kinderen vrij

Woensdag 16 september
Start kennismakingsgesprekken

Maandag 21 september
Dag van de Vrede

Dinsdag 22 september
Buitenlesdag

Welkom welkom jullie
Voor sommige kinderen is de Willemsparkschool helemaal nieuw aan de start van dit
schooljaar. Ze hebben net de namen van hun nieuwe klasgenoten mogen leren en net de
eerste bal door de gymzaal of de speelzaal gegooid. Omdat het dus nog even wennen is,
willen we jullie op deze plek warm welkom heten.
Welkom Imani (groep 3). Welkom Margot en Féline (groep 7). Welkom Skye (groep 5).
Welkom Fynn, Eleni, Mads en Rufus (groep 1a). Er zijn trouwens op dit moment ook nog
kinderen aan het wennen.
Groepsinformatie & kennismakingsgesprekken
In deze coronaperiode moeten we e.e.a. op een andere manier organiseren dan gebruikelijk
om de 1,5 meter afstand tussen volwassenen te waarborgen. Dat betekent dat er dit
schooljaar geen informatieavond met de ouders in de klaslokalen kan plaatsvinden. In
plaats daarvan ontvangen de ouders/verzorgers aan het eind van deze week een digitale
presentatie over het betreffende leerjaar.
In de periode van woensdag 16 september t/m vrijdag 2 oktober a.s. zullen na
schooltijd individuele kennismakingsgesprekken voor de ouders en groepsleerkrachten
worden gepland. In groep 5 t/m 8 zijn de leerlingen ook aanwezig bij het
kennismakingsgesprek. De gesprekken worden gespreid gepland, zodat er niet teveel ouders
tegelijkertijd in het schoolgebouw aanwezig zijn. In groep 1 en groep 4 zullen digitale
oudergesprekken via Google Meet worden gevoerd. In de andere groepen voeren de
leerkrachten de kennismakingsgesprekken in het schoolgebouw met de ouders (en de
kinderen vanaf groep 5). Indien wenselijk kan er voor ouders als alternatief een digitaal
gesprek worden ingepland.
Tijdens de kennismakingsgesprekken kunnen vragen worden gesteld over het huidige
leerjaar van het kind (a.d.h.v. de digitale presentatie) en is er gelegenheid om te
communiceren over de onderwijsbehoeften per kind. Helaas is het niet mogelijk om de
kennismakingsgesprekken af te stemmen op de afspraken voor broertjes en zusjes op
school, omdat de gesprekken over een langere periode worden verspreid. Alvast bedankt
voor het begrip hiervoor.
Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers een digitale intekenlijst om zich aan te melden
voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en).
Wij kijken uit naar prettige kennismakingsgesprekken met de ouders en oudere kinderen!

Thuis blijven of naar school mogen?
Omdat er zoveel maatregelen en regels zijn die steeds veranderen, begrijpen we best dat
door de bomen het bos niet meer gezien kan worden. Daarom even een checklist voor als
je twijfelt:
•

Hoest mijn kind? Zo ja, dan kan je kind helaas niet naar school komen. Ook kleuters
blijven dan thuis.

•

Is er iemand in het gezin met koorts? Zo ja, dan dient het gezin thuis te blijven.

•

Is je kind verkouden en blijkt uit de test dat er geen corona is? Zo ja, welkom terug
op school! :)

•

Zit je kind in groep 1 of 2 en heeft het alleen een snotneus? Zo ja, dan gewoon
welkom op school.

Leren Lezen
Vrijdag 11 september starten we met AVI lezen in de groepen 4 t/m 8 ( groep 3 start na de
kerstvakantie) van 08:30-09:30. De kinderen zijn ingedeeld op basis van de AVI toetsen die
in de maanden juni en juli 2020 zijn afgenomen. Dit jaar zijn er een aantal zaken anders in
verband met Covid-19:
* Het is één keer per week en op het 'tweede moment' zal het technisch lezen in de eigen
groep plaatsvinden.
* Helaas mogen er geen ouders in de school. De begeleiding van de groepjes gebeurt door
kinderen uit groep 8. Deze 'tutors' hebben er zin in.
Op deze wijze kunnen we de kinderen weer extra op weg helpen met het technisch lezen op
onze school.
groetjes, Conny Riemen

Schoolschaken
Er zijn al veel enthousiaste kinderen komen vragen wanneer schoolschaken weer mogelijk
is. Het schoolschaken kan i.v.m.corona helaas nog niet starten. Zodra dit wel mogelijk is,
laten we dit snel aan jullie weten.

Schoolkassa
Vanmiddag krijgen Jolanda en Annegreeth een training om gebruik te leren maken van
Schoolkassa in ons leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Dit betekent dat de brieven met
informatie over de ouderbijdrage niet meer verstuurd zullen worden door een extern
administratiekantoor, maar dat wij die zelf via ParnasSys kunnen versturen. Schoolkassa zal
ook automatisch betaalherinneringsmails versturen.

Wij zijn super benieuwd en eigenlijk ook wel blij dat we dit zelf kunnen gaan beheren. Ook
de overblijfbijdragebrief met een betaalverzoek zal trouwens via Schoolkassa verstuurd
worden.

De basisschoolapp
Onze school gebruikt sinds vorig jaar 'de basisschoolapp' waardoor o.a. per klas leuke foto's
en berichten door de leerkrachten met de ouders gedeeld kunnen worden. Daarnaast
plaatsen de leerkrachten ook oproepen.
Via deze app kunnen ook kinderen ziek gemeld worden (maar je kunt ook mailen naar de
administratie én naar de juf of meester van die dag). Het formulier voor ziekmelden in de
app kan ook gebruikt worden om te vertellen dat er een tandartsbezoek of een
doktersbezoek staat gepland. Dit formulier wordt zowel naar de administratie als naar de
juf/meester gestuurd.
Waar kun je de app nog meer voor gebruiken:
- privacy toestemmingsformulier inleveren
- vakantiedagen checken
Ouders van nieuwe kinderen krijgen, als hun kind staat ingeschreven, een e-mail om het
account van de basisschoolapp te activeren.

E-mailadressen van de juffen en meesters
Groep 1a

Juf Sandra

svbennekom@hsvdenhaag.nl

Juf Els

ewesterveld@hsvdenhaag.nl

Groep 2

Juf Mirella

mduchatteau@hsvdenhaag.nl

Groep 3

Juf Siglien

sbiere@hsvdenhaag.nl

Juf Christine

cbeerens@hsvdenhaag.nl

Juf Anita

abontekoe@hsvdenhaag.nl

Juf Hester

hlodder@hsvdenhaag.nl

Meester Robin

rmos@hsvdenhaag.nl

Juf Helen

hharent@hsvdenhaag.nl

Juf Annemieke

avvliet@hsvdenhaag.nl

Juf Esther

ereinders@hsvdenhaag.nl

Juf Ineke

iweijers@hsvdenhaag.nl

Juf Hester

hlodder@hsvdenhaag.nl

Juf Roshni

rjhagru@hsvdenhaag.nl

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Schoolfoto's
Net voor de zomervakantie is het onze schoolfotograaf gelukt om de zakjes met schoolfoto's
naar ons toe te sturen en konden wij deze mooie foto's uitdelen. We hebben een aantal
zakjes retour gekregen van ouders die besloten hebben de foto's niet te kopen en deze zullen
we opsturen naar de schoolfotograaf zodat hij bij de herinneringsfacturen deze ouders niet
aanschrijft. Het is helaas vanaf nu niet meer mogelijk de fotozakjes bij ons in te leveren.
Door middel van dit bericht willen we jullie herinneren aan het betalen van de foto's (€
14,90 op NL03 INGB 00095176060 t.n.v. JEM Design o.v.v. het fotonummer). Mocht het zo
zijn dat jullie geen fotozakje hebben ontvangen, dan kun je contact opnemen met Jamshid:
jamshid@schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl. Hij heeft niet de namen van de kinderen bij de
foto's in zijn bestand staan, dus dan is het misschien nodig om een foto mee te sturen en te
vertellen in welke groep je kind vorig schooljaar zat.

