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Schoolstraat 15 – 8435 XV - Donkerbroek

12 september
13 september
15 september
18 september
21 september
22 september
27 t/m 29 september

Oudercontact groepen 1,3,5/6 en 7/8
Oudercontact groepen 5/6 en 7/8
Sportdag groep 8
Informatieavond groep 1, 2 en 3
Theater groep 7/8
Outdoorrun groep 3 t/m 8
Schoolkamp groep 7/8

Start nieuw schooljaar
Vorige week hebben we als team de school weer ingericht. Vandaag zijn we weer gestart met
117 leerlingen. Altijd weer even spannend, hoe komt iedereen terug van vakantie. De eerste
reacties zijn positief.

Nieuwe leerlingen
In groep 1:
Shanley v.d. Zon, Espen Boerrigter, Jildert kroese, Jens Donker en Klaas Hoorn
In groep 6:
Ricky Betrian
Allemaal heel veel plezier op o.b.s. “t Startblok

Omgekeerd Oudergesprek dinsdag 12 en woensdag 13 september.
Het is belangrijk voor een leerkracht om zo snel en zorgvuldig
mogelijk een goed beeld te krijgen van de leerlingen in de groep.
Daarvoor worden observaties, het leerlingvolgsysteem, de overdracht
van de vorige leerkracht, de start- en rapportagegesprekken en de
rapporten gebruikt. Ook willen wij u als ouders graag aan het woord
laten over uw kind(eren). Deze gesprekken houden wij in groepen
waar uw kind(eren) een “nieuwe” leerkracht hebben.
Dit schooljaar in de groepen 1, 3, 5/6 en 7/8.
Hoe gaan we dat doen?
In een gesprek van 10 minuten krijgt u de gelegenheid om te vertellen hoe uw zoon/dochter is,
welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen
functioneren in de (nieuwe) groep. De leerkracht zal uiteraard zijn/haar ervaring over uw kind met
u delen. Het is de bedoeling dat u van tevoren een vragenlijst invult over uw zoon/dochter. Deze
ingevulde vragenlijst is het uitgangspunt voor het gesprek met de leerkracht. Uw kind krijgt deze
week het vragenformulier mee naar huis.

Wanneer gaan we dat doen?
Wij verzoeken u deze lijst in te vullen en voor 8 september bij de leerkracht in te leveren. U kunt
intekenen op de lijsten bij de ingang groep 3 t/m 8. Wij hopen met de aanvullende informatie van u
als ouders de individuele zorg, aandacht en begeleiding van uw kind te optimaliseren.

Sportdag voor groep 8
Alle groepen 8 van scholen van Comprix krijgen vrijdag 15 september een sportdag aangeboden
op het sportveld in Wolvega en Gorredijk. Onze groep 8 gaat naar Gorredijk naar sportcentrum
Kortezwaag. De kinderen krijgen verschillende sportclinics.
We hebben ongeveer vier ouders nodig die willen rijden. Opgeven kan via uw kind, of stuur een
mail naar directie@startblokdonkerbroek.nl .
Alle ouders zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen!

Informatieavond groepen 1, 2 en 3
Maandag 18 september wordt er een informatieavond gehouden voor de groepen 1, 2 en 3.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in het lokaal van uw kind.

Theater groep 7/8
De werkgroep Ontwikkelingssamenwerking in de gemeente Ooststellingwerf organiseert jaarlijks
een theatervoorstelling voor de groepen 7/8. Dit jaar “Chocoholic”. De voorstelling vindt onder
schooltijd plaat in c.b.s. De Peggebult.

Schoolkamp groep 7/8
Het schoolkamp groep 7/8 vindt dit jaar plaats van 27 t/m 29 september. Nadere informatie krijgt u
deze week. Dit is wat later dan u gewend bent, dit komt omdat juf Karin nieuw is en zij samen met
juf Lieske alles goed wil doorspreken.

Vakantieregeling 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

za: 21-10-2017
za: 23-12-2017
za: 24-02-2018
vr: 30-03-2018
vr: 27-04-2018
za: 28-04-2018
do: 10-05-2018
zo: 20-05-2018
za: 21-07-2018

t/m
t/m
t/m
t/m

zo: 29-10-2017
zo: 07-01-2018
zo: 04-03-2018
ma: 02-04-2018

t/m zo: 13-05-2018
t/m ma: 21-05-2018
t/m zo: 02-09-2018

