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Vacatures
Goed nieuws: Inmiddels hebben we een deel van de vacatures vervuld! We zijn nu alleen nog
op zoek naar een onderbouwstamgroepleider én een vakdocent gym (vrijdag). De
vacatureteksten met daarin aanvullende informatie staan op de website en zullen ook weer
op social media verschijnen. Helpen jullie weer mee delen? Alvast bedankt!
Afscheidsuitje middenbouw
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover. Op donderdag 14 juli gaan wij met
de middenbouw op pad. Waarheen dat is nog afhankelijk van het weer. Wat wij wel weten, is
dat we bij droog weer op zoek zijn naar ouders die kunnen rijden. Kunt u deze dag rijden,
geef u dan op bij de stamgroepleider van uw kind. Laat ook even weten hoeveel gordels u in
de auto heeft. Mocht u niet in het bezit zijn van een auto en wilt u toch mee, kunt u zich ook
opgeven en kunt u mee wanneer er voldoende plek is. We vertrekken rond 8.45 uur bij
school en komen terug rond 14.00 uur. Bij de lokalen hangt een picknicklijst waarop u kunt
aangeven wat uw kind meeneemt voor de klas. We gaan ervan uit dat iedereen iets voor de
picknick meeneemt.
Afscheidsmoment groep 5
Op vrijdag 15 juli om 11.00 uur zijn de ouders van groep 5 van harte welkom om het afscheid
bij te wonen van hun kind in de stamgroep.
Facultatieve oudergesprekken
Aanstaande maandag gaan de rapporten mee naar huis. Die middag ontvangen jullie ook een
mail van de stamgroepleider met daarin een link om je in te schrijven voor het oudergesprek.
Deze gesprekken zijn deze rond facultatief, dus je kunt er ook voor kiezen om je niet in te
tekenen. Tenzij de stamgroepleider je persoonlijk uitnodigt, dan verwachten we je wel. Voor
Maraboe zullen er gezien de personele wijzigingen van de afgelopen weken geen gesprekken
plaatsvinden. Uiteraard ontvangen de kinderen van Maraboe wel een rapport, deze zijn nog
geschreven door Rozemarijn.
Telefoongebruik tijdens de overblijf (TSO)
We zien de laatste tijd met regelmaat kinderen tijdens de overblijf hun mobiel gebruiken. Wij
kunnen niet goed zicht houden op waar zij het apparaat voor gebruiken. Omdat wij willen
instaan voor een ieders privacy, zullen we tijdens de overblijf dezelfde regel hanteren als
onder schooltijd: de mobiele telefoons blijven bij de stamgroepleider.
Studiedagen
Ter herinnering: woensdag 6 juli en donderdag 7 juli zijn studiedagen voor het team. De
kinderen zijn dan vrij.

Maandag 27 juni
Stamgroep
Hele school
Hele school

Onderwerp
Rapporten
OKA aanwezig

Inhoud
Vandaag krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis
Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig
van 14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop
even langs

Onderwerp

Inhoud

Dinsdag 28 juni
Stamgroep

Woensdag 29 juni
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Stamgroep
Paradijsvogel

Onderwerp
Themasluiting

Hele school

Rapportgesprekken

Inhoud
Vanaf 14.15 uur is de themasluiting. Wij staan dan op het
podium. De kinderen weten wat voor spullen of kleren ze
nodig hebben.
Vandaag en a.s. dinsdag zijn er facultatieve
rapportgesprekken

Onderwerp
Gym
Stamgroepenboekje

Inhoud
Jesper is afwezig, vandaag is er geen gym in de luchthal
Vandaag horen de kinderen de indeling voor volgend jaar
en krijgen ze die ook mee naar huis

Donderdag 30 juni

Vrijdag 1 juli
Stamgroep
Middenbouw
Hele school

Zie de volgende bladzijde voor nieuws van de ouder- en kindadviseur

Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van
kinderen tussen de 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht bij één van onze Ouder- en kindadviseurs.
De Ouder- en kindadviseurs zijn onderdeel van Uithoorn voor Elkaar.
Voor wie:
Ouders
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke
leeftijd vraagt weer andere vaardigheden van ouders. Veel ouders
lopen tijdens het opvoeden tegen vragen aan of komen er samen
niet helemaal uit. Denk hierbij aan vragen over de ontwikkeling
van kinderen, hoe om te gaan met boze buien, problemen bij het
slapen of het eten, samen spelen of de zindelijkheid. Ook door
veranderingen in het gezin kunnen er vragen en emoties ontstaan
en bieden wij ouders en kinderen hierin ondersteunen.
Voor professionals
Bij de Ouder- en kindadviseur kunt u terecht voor informatie en advies. Zij denken graag met u mee
en verwijzen door naar passende hulp indien nodig. Ook bieden zij consult met betrekking tot
zorgen/ signalen over een kind, jongere en/ of gezin. De Ouder- en kindadviseurs zoeken graag met u
mee naar antwoorden op uw vragen. Zij zijn verbonden aan de 0-4 leeftijd en de basisscholen in
Uithoorn en de Kwakel.
Hoe komt u met de Ouder- en kindadviseur in contact?
Anne van Dijk

06-30778552
a.van.dijk@mee-az.nl

www.uithoornvoorelkaar.nu/ouder-en-kind-advies

Volg ons op: Facebook

