Augustus 2021

Beste ouders en verzorgers,
We staan alweer aan de start van een nieuw cursusjaar. De afgelopen week hebben de leerkrachten
hard gewerkt om de klas op orde te maken en alles verder voor te bereiden voor het nieuwe jaar. We
hebben er ontzettend veel zin in om de kinderen en u als ouders weer te ontmoeten!
Het jaarthema voor dit jaar is ‘blijdschap’. Op alle Gave scholen staan we dit jaar stil bij dit thema
naar aanleiding van Romeinen 14:17: ‘Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken,
maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest’. De toevoeging ‘in de Heilige Geest’
laat al zien dat het over meer gaat dan zomaar even blij zijn. Het komend jaar hopen we te ontdekken
wat die blijdschap dan is.
Als team bidden we om een mooi cursusjaar, waarin we de blijdschap in de Heilige Geest mogen
ontdekken. Bidt u/jij met ons mee?

Kennismakingsreceptie gr. 5 t/m 8

Corona

Morgen kunnen de kinderen (en per kind één ouder)
van groep 5 t/m 8 kennismaken met de leerkrachten
en vast een kijkje nemen in de klas. Van de leerkracht
heeft u inmiddels een indeling gekregen wanneer u
welkom bent.

Met de start van het nieuwe cursusjaar is er weer
iets meer ruimte gekomen binnen de maatregelen
rondom corona. Zoals u al heeft kunnen lezen,
kunnen we weer ouders in de school toelaten, zolang
we de 1,5 m kunnen garanderen. Dat zal regelmatig
nog om aanpassingen van ons allemaal vragen, maar
we zoeken als team naar mogelijkheden om zoveel
mogelijk fysiek contact met u als ouders te
organiseren. Zo heeft u al kunnen lezen over de
kennismakingsmomenten. Ook kunt u na schooltijd
gerust even bij de leerkracht binnenlopen als u een
vraag heeft of iets wilt bespreken. Het is wel fijn als u
van te voren even een parro berichtje stuurt, zodat
we niet teveel ouders tegelijkertijd binnen krijgen.
Ook is de beslisboom voor thuisblijven aangepast. Dit
betekent dat kinderen met verkoudheidsklachten
zonder andere symptomen gewoon naar school
mogen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de
nieuwe beslisboom om te bepalen of uw kind naar
school kan.

Kennismaken gr. 1 t/m 4
Ook de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4
willen we de mogelijkheid geven om volgende week
even te komen kijken in de klas en de leerkracht te
zien. Er mogen weer ouders de school in, maar we
moeten nog wel rekening houden met de 1,5 meter.
Daarom hebben we besloten dit moment te
verspreiden over de hele week. Dit betekent dat u
volgende week op één dag om 08.25 uur even mee
kan lopen de klas in met uw kind. Als de tweede bel
gaat willen we graag gaan starten met de les. Van de
leerkracht ontvangt u morgen een indeling op welke
dag u even mee kunt lopen. Ook hier willen we
vragen of er één ouder per kind meekomt. Vanaf de
tweede week kunnen de kinderen dan weer alleen
naar binnenkomen.
Voor ouders van wie het kind voor het eerst naar
school gaat geldt dat ze de eerste week elke dag
even mee naar binnen kunnen lopen met hun kind.

Binnenkomen onderbouw
De kinderen gaan bij de eerste bel (08.25 uur) naar
binnen. Bij de tweede bel (08.30 uur) starten dan de
lessen. We hebben de groepen weer verdeeld over
de verschillende ingangen:
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Groep 1a
Groep 1/2
Groep 2
Groep 3
Groep 4

Deur van de klas
patrimoniumlaan
Gr. V. Prinsterenstraat
Kerkewijk
Gr. V. Prinsterenstraat

Geen brigadiers meer
Helaas hebben we niet voldoende brigadier ouders
voor het komend jaar kunnen vinden. Dit betekent
dat we voorlopig niet gaan starten met het
brigadieren bij de kerkewijk. Mocht u hierbij alsnog
kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met
Willeke (willeke@grondverzetten.nl) ook juf Van
Aalderen kan u er meer over vertellen.

Studiemiddag team
Morgenmiddag zullen we als team het jaaropenen.
Naast dat we de laatste dingen bespreken en met
elkaar lunchen, zullen we ook een studiemiddag
hebben. Wilma Laks van ons samenwerkingsverband
zal met ons nadenken over traumasensitief lesgeven.
Ze zal ons uitleggen wat een trauma is, ons leren
kijken met een traumabril en wat we kunnen doen
voor kinderen met een trauma. Zo hopen we ons
missie dat we elk kind zien, nog beter in de praktijk
te kunnen brengen.

Parro en AVG
Op de Patrimoniumschool maken we veel gebruik
van de Parro-app.
Voor nieuwe ouders: u kunt deze app downloaden in
de App-store. U ontvangt in de eerste schoolweek via
de mail een koppelcode, zodra deze is ingevoerd
kunt u berichtjes van de leerkracht van uw kind
ontvangen. Er worden ook regelmatig foto’s uit de
groep met u gedeeld.
Voor alle ouders: Wilt u de privacy-voorkeuren in
Parro aangeven? Ga hiervoor naar het eerste tabblad
‘Groepen’. Scrol naar beneden naar het kopje
‘Privacyvoorkeuren’. Hier kunt u per kind aangeven
wat uw voorkeuren zijn. We weten dan als team of
we een foto van uw kind op de website of in een
schoolgids mogen gebruiken. Alvast bedankt!
Meer informatie:
https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro

Activiteitenplanning
Eind vorig cursusjaar heeft u een informatieboekje
ontvangen met de activiteitenplanning voor dit
cursusjaar. Deze staat ook op onze website. Ook in
het ouderportaal kunt u de activiteitenplanning
vinden.

Absentiemelding
Jaaropening
Op donderdag 2 september willen we met alle
leerlingen het jaar openen met een sing in. We zullen
dan met de kinderen samen zingen rondom het
thema blijdschap en God vragen om Zijn zeggen voor
het nieuwe jaar. Dit zal aan het begin van de
donderochtend plaatsvinden.

Informatieavonden
Op 16 en 21 september staan de informatieavonden
gepland. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we deze
in aangepaste vorm doorlaten gaan. Op 16
september zal de informatieavond voor de
bovenbouw zijn en op 21 september voor de
onderbouw. U ontvangt hier binnenkort meer
informatie over.

Sinds kort vindt u in de parro app ook een knop
absentiemelding. Als u hiermee uw kind ziek meldt
dan krijgt de leerkracht hier ook een melding van en
komt het ook gelijk goed in ons systeem te staan.
Bellen blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk!

Verhuisd, nieuw telefoonnummer,
nieuw mailadres of uw inlogcode
vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van uw
contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode
voor het ouderportaal dan kunt u een mail
sturen naar c.donkelaar@patrimoniumschool.nl .
Zij verwerkt dit in ons systeem.
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Tekst van de maand
Wij leren op de Patrimoniumschool
elke maand een tekst uit de Bijbel.
Voor de maand september zal dit de
volgende tekst zijn:
‘Dien de HEERE met blijdschap’
(Psalm 100: 2a)

Gebedskring
Ook in september komt de gebedskring weer bij
elkaar. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sharon van leeuwen:
sharonpach@hotmail.com

Aanmelden nieuwe leerlingen
Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden
en u wilt hem of haar ook aanmelden op onze
school, wilt u dan het inschrijfformulier zo snel
mogelijk inleveren? Voor de indeling van de
groepen is het fijn om dit op tijd te weten!

Agenda september 2021
Datum
27 augustus
2 september
16 september
20 september
21 september
30 september

Met vriendelijke groet,
Reinier Vink

Activiteit
Kennismakingsreceptie
groep 5 t/m 8
Sing In
Informatieavond
bovenbouw
Lampegiet
Informatieavond
onderbouw
Nieuwsbrief

