
 

 

 

 

 
 
     
We zijn weer begonnen!                                                         Agenda 
De zomervakantie zit er weer op. Hopelijk heeft 
iedereen kunnen genieten van een hele fijne vakantie. 
Tijdens de eerste dagen hebben we  al veel 
kennismakingsactiviteiten gedaan met de groep. Dit 
doen we o.a. vanuit onze KiVa-werkwijze  We hebben 
gemerkt dat de kinderen blij waren om elkaar en de 
leerkrachten weer te zien. We gaan er met elkaar weer 
een fijn schooljaar van maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feestje! 
We beginnen het schooljaar met een leuk feestje! De ouderraad organiseert volgende week vrijdag 9 
september een spetterende kinderdisco voor alle leerlingen. Van 18.00u tot 18.45u is het voor de groep 1-2 en 
2-3. Van 19.00u tot 20.00u is het feestje voor groep 4 t/m 8. De kinderen krijgen vandaag ook nog een 
uitnodiging mee naar huis. Kom allemaal, het wordt vast erg gezellig!  
 
Parro/Privacy-voorkeuren 
U bent inmiddels weer verbonden met Parro, onze communicatie-app. U kunt hier dus weer berichten en foto's 
op verwachten. Ook de schoolagenda proberen we zo goed mogelijk via Parro te publiceren.  
Graag nog even aandacht voor het invullen voor de privacy-voorkeuren.  
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht u jaarlijks om toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s 
van uw kind op Parro, Facebook etc. Dit gaat heel gemakkelijk via Parro: 
- Ga naar het tabblad 'Instellingen'.  
- Tik op privacy-voorkeuren  
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. Doe dit voor ieder kind  
Let op: Doet u dit s.v.p. vóór 18 september. Vanaf dat moment hanteren wij de voorkeuren zoals deze ingevuld 
staan.  We willen dit graag goed en correct vastleggen en daarom vragen we alle ouders dit in te vullen! 
Wanneer u toch niets invult gaan we ervanuit dat u akkoord bent. 
 
Kennismakingsgesprekken  
In de komende weken is er de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek te voeren met de leerkracht van uw 
kind. Het doel van het gesprek is natuurlijk om kennis te maken en om u de mogelijkheid te geven dingen over 
uw kind te vertellen die van belang zijn voor de leerkrachten. U ontvangt in de komende dagen een uitnodiging 
via Parro met de mogelijkheid een gesprek in te plannen. 

Vanaf 7 sept Kennismakingsgesprekken 
 

Vrij 9 sept Start Schooljudo 
 

Vrij 9 sept 
 

Disco op school, georganiseerd 
door de ouderraad. 

Ma t/woe 
19 t/m 21 sept 

Kamp groep 8 
 

Do 22 sept 
 

Studiemiddag van het team. 
Alle kinderen zijn om 12.00u vrij 

Ma 26 sept. Schoolreisje groep  4/5, 5/6 en 7 
 

Di 27 sept Schoolreisje groep 1/2 en 2/3 
 

Do 29 sept. Inloopavond voor ouders met 
hun kind(eren) 
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Schooljudo 
Vorig jaar hebben we al gemeld dat we opnieuw judolessen gaan geven op school. We hebben ervaren dat dit 
heel goed past bij ons doel om kinderen meer te laten bewegen maar ook om te werken aan belangrijke 
waarden als respect, vertrouwen en samenwerken. Komend jaar zullen 4 groepen meedoen: 2/3, 4/5, 5/6 en 7.   
Zij krijgen dus 8 weken lang 1 judoles per week. Deze vinden plaats op de vrijdag, in onze speelzaal. De lessen 
gaan 9 september van start.  
 
Speelplaats 
In de laatste vakantieweek is er ook een mooi stratenparcours rond de zandbak aangebracht. Leuk voor de 
jonge kinderen om met karren en fietsjes rondjes te rijden. Er is zelfs gedacht aan een  parkeerplaats om te 
tanken of  ‘op te laden’  Hiervoor is al een mooie laadpaal/tankstation gemaakt door een ouder van school!  
 
             
 
 
 
 
 
 
Vlak voor de zomervakantie zijn er ook bordjes opgehangen bij iedere poort van de 
speelplaats. Op deze bordjes staan de regels waaraan kinderen zich moeten houden. We 
maken helaas nog regelmatig mee dat er buiten schooltijd jeugd op het plein komt die 
zich niet gedraagd zoals het hoort. De bordjes maken extra duidelijk wat we van de 
kinderen verwachten maar deze geven ook de politie de mogelijkheid om, indien nodig, 
te handhaven.  
 
Chromebooks 
Vanaf groep 4 heeft ieder kind op school een ‘eigen’ chromebook. Ze zijn daar zelf verantwoordelijk voor. We 
verwachten van onze leerlingen dat ze er voorzichtig mee omgaan, ze zelf in de laadkast zetten etc. 
Desondanks hebben we afgelopen jaar gemerkt dat niet ieder kind dat netjes doet. Er zijn best veel 
chromebooks onnodig kapot gegaan. Een voorbeeld is dat kinderen soms toetsjes lospeuteren en eraf halen. 
Erg vervelend want reparatie is erg duur! 
Daarom hebben we besloten om, net als veel andere scholen binnen onze stichting, te gaan werken met een 
gebruikerscontract. Hierin staan de belangrijkste afspraken. Ook staat erin dat bij moedwillig kapotmaken, de 
schade verhaalt kan worden op de ouders. Tijdens de kennismakingsgesprekken zullen de leerkrachten u 
vragen om deze terplekke te lezen/ondertekenen. Vooraf sturen we u nog een voorbeeld toe. 
Alvast dank voor uw medewerking en begrip! 
 
Schoolreisjes 
Binnenkort gaan we op schoolreisje!! Dit jaar gaan de groepen 4 t/m 7 op maandag 26 september naar……..dat 
houden we nog even geheim! Een dag later, dinsdag 27 september, gaan de groepen 1-2 en 2-3 op schoolreis. 
Let op: In de activiteitenkalender stonden nog andere data als optie. Deze zijn dus gewijzigd! 
Voor het schoolreisje wordt een bijdrage van ouders gevraagd. Vanwege de stijgende priijzen zijn ook de 
schoolreisjes flink duurder geworden. De ouderraad doet daarom een mooie bijdrage waardoor we de kosten 
nog acceptabel kunnen houden (dank!!!)  Voor de groepen 1-2 en 2-3 is de bijdrage €22,50  en voor de 
bovenbouw is  deze €27,50. Volgende week krijgt u hiervoor een betaalbezoek via Parro. 
U krijgt natuurlijk vooraf nog meer informatie over het schoolreisje. We maken er met elkaar een 
supergezellige dag van! 
 
Inloop/informatiemiddag 
Op donderdag  29 september is er tussen 17.00u en 18.30u een inloop/ informatiemiddag voor groep 1-2 t/m 
5-6. Alle ouders mogen dan met hun kind even in de groep komen. De kinderen kunnen dan zelf laten zien 
waar ze zitten en hoe ze in de klas werken. De leerkracht is aanwezig om u verder te informeren. Tevens ligt er 
informatie op papier klaar. We hopen dat veel ouders met hun kinderen even een kijkje komen nemen. 
De groepen 7 en 8 hebben een eigen informatieavond op 6 oktober. Hierin krijgen de ouders naast informatie 
over de groep ook een presentatie over de verwijzingsprocedure naar het Voortgezet Onderwijs. 
 



Schoolgids 
Bij deze Nieuwbrief ontvangt u ook de Schoolgids van schooljaar 2022-2023. Lees deze s.v.p. goed door want er 
staat belangrijke informatie in over o.a.: 
-  de inhoud en organisatie van ons onderwijs 
-  de wijze waarop wij ondersteuning/zorg bieden aan onze leerlingen 
-  de kwaliteitszorg van de school en aan welke punten komend jaar wordt gewerkt. 
-  regeling t.a.v. klachten en privacy 
-  de wijze waarop wij ouders betrekken bij ons onderwijs. 
Naast de schoolgids kunt u natuurlijk ook nog meer informatie vinden op onze website: 
www.prinsconstantijngoor.nl 
 
Gym  
Deze week starten de meeste groepen direct met gym.  Wanneer dit nog  niet het geval is hoort u dat van de 
leerkracht. Het rooster is als volgt: 
Groep 2/3: Vrijdagochtend  
Groep 4/5: Dinsdagmiddag 
Groep 5/6: Donderdagochtend (vakdocent) 
Groep 7: Donderdagmiddag  (vakdocent)   
Groep 8: Donderdagmiddag  
 
Nieuwe leerlingen:  
De volgende kinderen zijn na de zomervakantie gestart bij ons op school:   
 
In groep 1/2 
Hidde Bakker 
Melle Gerritsen 
Amelie Kueneger 
Amber Sapthu 
Rozemarijn Kok 
Kiki de Jong 
Yfke Parr 
Jiang Xin Ting 
 
In groep 4/5:  
Tia Shahla 
Jasmijn Sapthu 
 
In groep 7  
Alina Shahla 
 
 
 


