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op papier ingeleverd worden bij de leerkracht van uw
kind. Als er op school iets met uw kind aan de hand is,
kan de school u altijd bereiken.

Inhoud:
Nieuw schooljaar
5 gelijke dagen model
Even voorstellen
Nieuwe Wrâldpoarters
Luizencontrole
Procedure hoofdluis
Spreekuur
High tea
Gymnastiekrooster
Naar school….
Tandartsbezoek
Oproep activiteitencircuit
Tot slot……….
Noteert u alvast

Nieuw schooljaar
5 gelijke dagen model

Maandagmorgen 4 september begint het nieuwe
schooljaar met een nieuw rooster! Vanaf 8.15 uur
kunnen de kinderen met hun ouders kennis komen
maken in hun nieuwe groep!

We starten maandag met het 5 gelijke dagen model.
Voor iedereen best wel een beetje spannend. Nieuwe
schooltijden en op school eten. Dat zijn wel de grootste
veranderingen bij dit nieuwe model. We willen graag
dat de kinderen hun lunch + drinken meenemen in het
lunch-koeltasje dat ze voor de zomervakantie hebben
gekregen. Wilt u in het koeltasje, i.v.m. de hygiëne, een
theedoek meegeven welke als placemat wordt gebruikt
tijdens het eten. Het groene afval kan op school in de
prullenbak, het overige afval gaat weer in het koeltasje
mee naar huis. In het kader van de gezonde school
willen we u attenderen op een gezonde lunch voor uw
kind(eren), geen frikandelbroodje, snoepjes e.d.

Volgende
week
ontvangt
u
een
nieuw
bereikbaarheidsformulier. Wilt u dit formulier opnieuw
invullen? We willen uw gegevens graag up to date
houden. Vooral mailadressen vernieuwen nog wel
eens. Het ingevulde formulier kan digitaal ingevuld en
verstuurd worden naar het mailadres van school,
dewraldpoarte@pcbotdiel.nl. Het mag natuurlijk ook

Even voorstellen
Als nieuwe directeur van CBS de Wrâldpoarte stel ik
mij graag even aan u voor! Mijn naam is Anna
Doornbos Houwer en ik woon samen met mijn man
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Hilbrand (en onze border collie Sammy) in het mooie
stadje IJlst. Wij wonen in het oude gedeelte en
hebben dus ook een prachtig overtuintje voor onze
deur. Samen hebben we 5 kinderen die allemaal al
uitgevlogen zijn en zijn we in het rijke bezit van 4
kleinkinderen.
Jarenlang heb ik gewerkt in het basisonderwijs tot ik
twee jaar geleden een baan aangeboden kreeg bij een
commercieel bedrijf als coach en trainer. Met plezier
heb ik deze baan aanvaard, maar ik kwam er na
verloop van tijd achter dat ik de school (team,
kinderen en ouders) erg mistte. Dat heeft mij doen
besluiten terug te keren naar het onderwijs.

Procedure bij hoofdluis

Erg blij ben ik met mijn benoeming als directeur van
de Wrâldpoarte bij PCBO Tytstjerksteradiel. Samen
met het team, de kinderen en de ouders hoop ik er
een prachtig schooljaar van te maken.

We volgen op school de volgende procedure;
-Iedere eerste woensdag na de vakantie vindt er een
controle op hoofdluis plaats.
-Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, worden:
-De ouders zo snel mogelijk gebeld of gemaild.
-De kinderen gaan zo snel mogelijk naar huis om
behandeld te kunnen worden. Dit kan onder
schooltijd zijn of om 12.15 uur.
-Een week later vindt er een hercontrole plaats voor
de hele school.
-Ouders worden per mail geïnformeerd over de hercontrole.

De school bewerken als een tuin, de kinderen zijn in
de lente van hun leven. Maar welke talenten er zullen
groeien, welke persoonlijkheid zal bloeien, dat ligt
verborgen, als in een knop. Vanuit die gedachte
werken om daarna te genieten als alles in bloei komt
te staan. Vanuit die gedachte willen we iets door te
laten klinken van Gods Koninkrijk ‘Daar is het altijd
lentetijd, in bloei staat elke plant’.

Nieuwe Wrâldpoarters
Spreekuur
In groep 1 heten we Moa Smedes, Romke
Timmermans, Dani Heidbuurt en Alexander Postma
van harte welkom. We wensen jullie een fijne
schooltijd toe op de Wrâldpoarte!

Maandag 11 september van 14.30 – 15.00 uur is er
voor alle groepen het maandelijkse spreekuur.
Wanneer u een vraag hebt of iets wilt weten kunt u
altijd een afspraak maken. Natuurlijk bent u altijd
welkom, ook buiten het spreekuur om!

Luizencontrole

High tea

Op woensdag 6 september is de eerste luizencontrole
van dit schooljaar. Na iedere schoolvakantie, op de 1e
woensdag, vinden de luizencontroles plaats.

Op maandag 18 september, van 14.00 – 15.00 uur,
nodigen u van harte uit voor een high tea in het
speellokaal. Tevens kunt u met uw kind(eren) een
kijkje nemen in hun groep. Zij kunnen u dan laten zien
wat zij in deze eerste weken op school hebben
gedaan.

Ouders en kinderen zorgen jullie voor gewassen
haren, zonder gel, wax en strikjes aanstaande
woensdag??
Er missen nog een aantal luizenzakken. Deze graag
zo spoedig mogelijk schoon gewassen meenemen!
Als uw kind een nieuwe luizenzak nodig heeft, kan
deze voor € 2,00 bij de leerkracht gekocht worden.

Gymnastiekrooster
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
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woensdag en donderdag
maandag en donderdag
woensdag en vrijdag
maandag en woensdag
dinsdag en donderdag
woensdag en vrijdag

Naar school…

Tot slot…….

Graag willen wij u aan het begin
van het nieuwe schooljaar
attenderen op de volgende
schoolafspraken:
-De bel gaat om 8.25 uur, zodat we op
tijd kunnen beginnen.
-Kleuters zijn vanaf 8.20 uur van harte welkom.
-Ouders kunnen elke eerste maandag van de maand
een afspraak met de leerkracht van hun kind maken
tijdens het spreekuur van 14.30 – 15.00 uur, wanneer
ze iets willen bespreken met de leerkracht.
-Ouders schrijven een briefje wanneer hun kind niet
meedoet aan gymnastiek.
Kinderen dragen gymschoenen en gymkleding tijdens
de gymnastieklessen.
-Wanneer kinderen niet op school komen, dan moet dit
telefonisch, per mail of schriftelijk worden
doorgegeven.
-Kinderen die binnen de bebouwde kom wonen,
komen lopend naar school. Wilt u dit met uw
kind(eren) in de gaten houden?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Noteert u alvast





Spreekuur 14.30 – 15.00 uur
- 11 sept
(hiervoor graag een afspraak maken)
Start kinderpostzegels
-28 sept
Vergadering SR/MR
-25 sept

Tandartsbezoek
Met een vriendelijke groet, namens het team,
Anna Doornbos en Anja Algra

Wij willen u vragen, of u deze
bezoeken zoveel mogelijk na
schooltijd of op woensdagmiddag
wilt plannen. Zo zijn de kinderen niet
regelmatig een deel van de morgen of
de middag afwezig van school.

Oproep activiteitencircuit
Voor het activiteitencircuit voor groep 5 t/m 8 kunnen
we nog wel enkele hulpouders gebruiken. Wie van u
komt ons versterken?

3

