Agenda;
3 september
6 september
11 en 13 september
17 september
3 oktober
15-19 oktober

Studiedag
alle kinderen de
gehele dag vrij
Schoolfotgraaf
Startgesprekken
MR vergadering
Start
kinderboekenweek
Herfstvakantie

Hallo ouders en kinderen,
Een fijne start van het schooljaar! Alle
kinderen met uitgeruste snoeten en veelal
bruine armen en benen die niet konden
wachten tot de deur van de school open
ging. Elk jaar weer lijkt het of kinderen in
die zes weken groeien; zowel in de lengte
als in hun doen en laten. Wij zijn er als
team ook bijna allemaal weer. Alleen juf
Saskia is er nog niet helemaal, doordat zij
in de vakantie betrokken was bij een auto
ongeluk. Wij hopen dat zij snel kan
herstellen. Tot die tijd wordt zij vervangen.
Er zijn ook twee nieuwe collega’s gestart;
juf Anouk is er nu bijna de hele week en juf
Annelore werkt op donderdag en vrijdag
in groep 7-8 bij de Klimop.
Op vrijdag starten we met de muzieklessen
en met de plusklas die vanaf nu de
Nieuwsgierige Apen gaat heten. Jullie
gaan hier vast meer over lezen en horen.
Wij wensen iedereen een heel fijn
schooljaar met veel beweging, muziek en
enthousiasme!
Ingeborg
Een gezonde start
We vinden de gezondheid van onze
kinderen erg belangrijk. Het is daarom
belangrijk dat de kinderen ook als ze op
school zijn goed en gezond eten.
Tijdens de kring voor de ochtendpauze
worden de kinderen in de gelegenheid
gesteld een gezond tussendoortje te eten.
Ook mogen de kinderen drinken (zuivel of
vruchtensappen) meenemen. Voor de
lunch gelden dezelfde regels.
Als de kinderen jarig zijn mogen ze uiteraard
trakteren.

We zien dat traktaties steeds uitgebreider
worden en in sommige gevallen ook
ongezonder. Ook bij traktaties streven we
naar een gezonde traktatie.
We willen u dan ook vragen om hier
rekening mee te houden. Daarnaast is een
traktatie voor de meesters en juffen goed
bedoeld, maar niet nodig.

Hoofdluis controle op school
Zoals bekend verzorgt de Zonnepoort
luiscontroles bij haar kinderen op school.
Dit is een dienst, die door een aantal
ouders wordt gedaan.
Hoofdluispreventie is de
verantwoordelijkheid van ouders. De
luizencontrole op school is een extra
controle en moet gezien worden als
ondersteuning voor de ouders. Kam de
avond voor elke luizencontrole op school
thuis je kind(eren) met een
luizenkam/netenkam. Sowieso is thuis
regelmatig controleren de beste optie om
hoofdluis te voorkomen.
Na elke schoolvakantie worden de
kinderen in de eerste week op woensdag
gecontroleerd op luizen en/of neten. Om
ervoor te zorgen, dat de controles goed
en snel kunnen verlopen, vragen wij de
ouders rekening te houden met de kapsels
van de kinderen. Denk aan: lange haren
los of in een staart.
Momenteel worden de kinderen in de
onderbouw in de klas gecontroleerd en in
de bovenbouw controleren we per klas de
kinderen op de gang. De werkwijze in de
bovenbouw is gekozen in verband met de
hygiëne en het onderbreken van de les.

Helaas zijn er te weinig ouders die helpen
bij het controleren. Vandaar dat na de
herfstvakantie via Klasbord of Parnassys
een oproep door de leerkracht gedaan
zal worden wie er kan helpen op de eerste
woensdagochtend om 09.00 uur na de
vakantie. Er wordt dringend verzocht om 2
ouders per groep die komen kammen en
controleren.

Dit gaan we doen samen met het team
van de Zonnepoort. In december jl. heb ik
al even proef mogen draaien en dit
smaakte naar meer. Job start in de
bovenbouw ( 5 t/m/ 8) en ik start in de
onderbouw
(
1
t/m/
4).
De gekozen thema`s door het team zijn
voor
ons
leidend.
Hier
bouwen
we
voortdurend muzikaal op voort.
In het gewone leven ben ik opleidings- en
muziekdocent op de HANPABO in Arnhem
en Nijmegen, maar op de vrijdag ben ik om
de twee weken op de Zonnepoort. Jop en
ik hebben er veel zin om zeer binnenkort te
starten met meer muziek op de
Zonnepoort.
Vriendelijke en muzikale groeten van Paul

Wij rekenen op de hulp van alle ouders. De
hoofdluis controle is in het belang van
iedereen!
Wilt u meer weten over
behandelmethoden etc., dan kijk eens op
de site van landelijk steunpunt hoofdluis.
Zie http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/
Muziek in de klas
Voor de komende 3 jaar heeft onze school
subsidie gekregen om Muziekonderwijs een
plek te geven in ons onderwijs. Wij willen
muziek heel graag integreren in onze
thema’s. Om ons daarbij te helpen en te
ondersteunen is muziekschool Muziek op
Maat aangesloten bij ons traject. Leon van
Mook, directeur van Muziek op Maat, Jop
Moeskop en Paul Helmes, muziekdocenten,
gaan op de vrijdagen het muziekonderwijs
verzorgen in de groepen. Dat doen zij om
en om. De ene week geven zij de les, de
andere week geven de leerkrachten zelf
les.
Wij verwachten dat het de kinderen en ons
heel veel plezier gaat opleveren.
Hieronder stelt Paul Helmes zich voor.
Mijn naam is Paul Helmes en samen met
collega Jop Moeskop van muziekschool
Muziek op Maat uit Nijmegen ga ik het
muziekonderwijs op de Zonnepoort een
forse en duurzame impuls geven.

Uitnodigingen voor verjaardagen
Het is leuk als je jarig bent dat er kinderen
op je kinderfeestje komen. Daarvoor kun je
vrolijke
uitnodigingen
aan
kinderen
uitdelen.
Wij willen als team liever niet dat deze op
school worden uitgedeeld.
Het is voor kinderen die niet uitgenodigd
worden een teleurstelling en je zult maar
dat ene kind zijn dat nooit op een feestje
mag komen. Graag de uitnodigingen in de
privésfeer uitdelen.

