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woensdag 2 september

Luizencontrole

Deze week graag de luizenzak weer mee naar school nemen.
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De deuren van de school gaan om 8.20u open. Alle ouders blijven
buiten het hek. We vragen jullie om ook buiten het hek onderling de
anderhalve meter afstand aan te houden tussen volwassenen.
De kleuters gaan door de klasdeur naar binnen. Ze kunnen door
hetzelfde deurtje van het hek als voor de vakantie. Er zal een route
zijn uitgezet, waardoor duidelijk zichtbaar is hoe ze kunnen lopen.
Om 14u gaan ze ook door de klassendeur weer naar buiten. Ouders
kunnen buiten het hek op hun kind wachten.
De kinderen van groep 3 gaan door de ingang onder de blauwe trap
naar binnen en gaan daar om 14u ook weer naar buiten. Ouders
blijven buiten het hek wachten op hun kind.
De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan via de blauwe trap de school
in en komen via de trap ook weer naar buiten om 14.00u. Ook hier
blijven de ouders buiten het hek wachten.
We hebben met de BSO afgesproken dat zij wel op het plein wachten
op de kinderen en ze dan meenemen. Zo is het overzichtelijk en
duidelijk.

Trakteren
De kinderen kunnen hun verjaardag in de klas vieren en ze mogen ook de klassen rond. De
traktatie moet nog wel steeds voorverpakt zijn.
Ouders in de school
De anderhalve meter afstand houden van elkaar is niet mogelijk bij het halen en brengen,
maar wel bij individuele gesprekken. Dit betekent dat ouders wel op uitnodiging de school in
kunnen. De startgesprekken die in september gepland zijn, kunnen wel plaatsvinden. Andere
oudergesprekken kunnen ook plaatsvinden. Dit gebeurt wel altijd met een afspraak met de
leerkracht.
Schoolreis
Voorgaande jaren gingen we medio september, oktober op schoolreis. We hebben besloten
om het schoolreisje dit jaar te verplaatsen naar het einde van het schooljaar. De datum volgt
nog.
Informatie avonden
Ieder schooljaar hebben we in de tweede of derde week een informatie avond voor de
ouders op school. Door de huidige maatregelen kan dat niet. We vinden het heel belangrijk
dat jullie als ouders wel op de hoogte zijn van wat de kinderen gaan leren en hoe we dat
vorm geven. Alle groepen gaan zelf een informatiefilm maken. Daarin zal het leren zichtbaar
worden gemaakt voor jullie als ouders. In de week van 15 september zal deze informatiefilm
per groep via Teams op een vast moment gedeeld worden en is er aansluitend de
mogelijkheid om vragen te stellen. We gaan dus voor een interactieve digitale ouderavond.
Een aparte uitnodiging volgt nog per groep, maar hier alvast de data:
Dinsdag 15 september: 19.00u-19.45u digitale ouderavond groep 6
Dinsdag 15 september: 20.00u-20.45u digitale ouderavond groep 4&5
Woensdag 16 september: 19.00u-19.45u digitale ouderavond groep 3
Woensdag 16 september: 20.00u-20.45u digitale ouderavond groep 1&2
Vrijdag 18 september: 15.00u-15.45u digitale oudermiddag groep 7&8
Wilt u dat uw kind NIET op deze informatiefilm te zien is, geef dat dan voor woensdag 2
september via de mail door een de leerkracht.

Brieven
Deze week worden aan het einde van de week meerdere brieven mee gegeven:
Informatiebrief
Dit is een brief met daarin kort informatie over de groep. In deze brief staat nogmaals de
datum van de digitale ouderavond. We gaan ervan uit dat alle ouders op de digitale
ouderavond “aanwezig” zijn.

Bijdrage
Op dit formulier staan de bijdrages van dit schooljaar en kunt u aangeven of u deze gaat
betalen. Dit formulier moet getekend weer ingeleverd worden.
Stamkaart
In ons leerlingvolgsysteem staat informatie over de kinderen. Denk hierbij aan adres,
mailadres en mobiele nummers. Het is belangrijk dat deze informatie goed in ons systeem
staat. Graag het blad goed controleren en getekend weer inleveren.

Schoolkalender
De schoolkalender met daarop de vakanties, studiedagen en activiteiten zal uiterlijk in de
derde week mee worden gegeven. Deze informatie zal dan ook te vinden zijn op de
TrekvogelApp. Dit jaar zijn er 5 studiedagen naast de vakanties gepland. Op deze dagen zijn
alle kinderen vrij van school. De studiedagen voor dit schooljaar zijn:
-

Woensdag 7 oktober 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 11 maart 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 2 juli 2021

Gym
Op dinsdag en donderdag zijn de gymlessen voor de kinderen uit groep 3 t/m 8. De kinderen
nemen op deze dagen hun gymtas mee naar school met daarin een sportbroek en sportshirt
(of gympakje) en sportschoenen.
In verband met de veiligheid willen we dat kinderen met lang haar hun haar vast hebben
tijdens de gymles (bijv. staart of vlecht). Zonder gymkleding en/of gymschoenen mogen de
kinderen niet mee gymmen en blijven ze gedurende de gymles in een andere groep op
school. Het is handig om te controleren of de gymschoenen nog passen!
Dinsdag 1 september is de eerste gymdag. Op dinsdag worden de gymlessen gegeven door
meester Jeroen.
Dinsdag
9.00u-10.00u Groep 8
10.00u-11.00u Groep 7
11.00u-12.00u Groep 6
12.30u-13.15u Groep 5
13.15u-14.00u Groep 3 & 4

Donderdag
10.30u-11.15u Groep 3 & 4
11.15u-12.00u Groep 5
12.30u-13.15u Groep 6
13.15u-14.00u Groep 7 & 8

Op dinsdag kunnen de kinderen van groep 3 & 4 door hun ouders opgehaald worden bij het
Heem. Ouders kunnen buiten op hun kind wachten. De kinderen die niet worden opgehaald,
lopen met de leerkracht mee terug naar school.

Startgesprekken en rapporten
In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een nieuwe vorm van rapportgesprekken voeren.
Niet alleen u als ouders, maar ook de kinderen waren bij de gesprekken aanwezig. Voorafgaand
aan het gesprek vulden de kinderen een voorbereidingsformulier in. Er is een evaluatie geweest
en het is door veel ouders en kinderen positief ontvangen. Ook dit schooljaar zullen deze
gesprekken weer plaatsvinden.
We starten dit schooljaar met een startgesprek waarbij u samen met uw kind komt om te de
verwachtingen naar elkaar uit te spreken en helder te hebben waar er dit jaar aan gewerkt kan
worden en wat hiervoor nodig is.
De startgesprekken vinden plaats in de week van 21 september. Op maandag 14 september krijgt
uw kind een voorbereidingsformulier mee naar huis. Deze ontvangen wij graag op donderdag 17
september weer terug, zodat wij het gesprek voorbereid in kunnen gaan.
Dit schooljaar zullen de kinderen twee rapporten krijgen. In februari ontvangen zij hun eerste
rapport en eind juni het tweede rapport. Na het eerste rapport vindt er weer een gesprek plaats
samen met uw kind. Na het laatste rapport zal uw kind de eerder vastgestelde doelen in de klas
met de leerkracht evalueren.
Als er naast deze gesprekken nog behoefte is aan een los oudergesprek, dan is dat goed om dat
in het startgesprek aan te geven. Ook de leerkracht kan dat aangeven. Als er gedurende het
schooljaar contact nodig is, dan zal er een gesprek ingepland worden.

Trekvogel App
Op de Trekvogel App is weer alle informatie te vinden. Via “instellingen” kunt
u de groep aangeven waar u de informatie van wilt ontvangen. De
InVogelvlucht is bij “nieuwsbrieven” te vinden. Bij “nieuws” worden
regelmatig berichten geplaatst. Lukt het niet om in de App te komen, stuur
dan een mailtje naar directie@trekvogel.nl.

Etui groep 3
De kinderen van groep 3 mogen een lege etui mee naar school nemen om hun spulletjes in
te bewaren. Graag een plat model, zodat deze in het laatje past.

Stagiaires
De Trekvogel is een opleidingsschool voor studenten van de Pabo, het ROC en de Universiteit van
Utrecht. Aankomend schooljaar zullen we weer aantal stagiaires opleiden. U zult dus nieuwe
namen horen. We hebben ook 2 stagiaires van vorig jaar die er nog zijn! Alleen in een andere
groep stage komen lopen. Zij stellen zich vast voor. In een volgende InVogelvlucht stellen de
nieuwe stagiaires zich voor.

Hallo allemaal,
Ik ben Estelle en ik ben 19 jaar oud. Ik
doe de opleiding onderwijsassistent
niveau 4 op het MBO in Utrecht. Ik ga nu
naar mijn derde jaar en doe dit jaar ook
examen. Ik ga dit jaar stagelopen in
groep 4/5 bij OBS de Trekvogel. Vorig
jaar liep ik hier ook stage, toen liep ik
mee met groep 5. Ik start 7 september en
kom dan het hele jaar door op maandag,
dinsdag en woensdag meelopen. Vanaf 1
februari kom ik ook op de donderdag. Ik
heb er veel zin in, tot snel!

Nieuw plein
Vandaag is het gras gelegd en zijn de planten en struiken gepland. Door de warmte was het
niet verstandig om dat eerder te doen. Het is dus bijna klaar voor de kinderen om op
avontuur te gaan. Deze week mag er nog niet op het gras gespeeld worden, zodat het gras
kan gaan vastgroeien. Vanaf maandag 7 september kan het avontuur echt beginnen!

