Beste ouders,

De kop is eraf en we zijn goed begonnen.
Dit is mede te danken aan de tijd die we gestoken hebben
in de overdracht aan de leerkracht(en) van de volgende
groep. Hier zijn we voor de vakantie al mee begonnen en in
zijn we in de laatste week van de vakantie mee doorgegaan.
Ook hebben we op de dinsdag van de laatste week van de
vakantie een goede vergadering gehad waarin we met elkaar de puntjes op de i hebben gezet met betrekking tot de
onderwijsinhoud.
Door al deze factoren lagen de onderwijsplannen per vak
direct aan het begin van het schooljaar klaar, kon er vanaf
dag 1 onderwijs op maat in de klas worden gegeven en konden ondersteunings- en verrijkingsgroepjes buiten de klas
direct worden opgestart. Een goed begin is het halve werk.
Mocht het toch zo zijn dat u denkt dat de huidige leerkracht
een stukje belangrijke informatie over uw kind mist, bent u
natuurlijk altijd welkom voor een gesprek. Na afloop van de
informatieavond is er gelegenheid om hiervoor een afspraak te maken. Dit alles onder het motto: Talent ontwikkelen we samen!
Met hartelijke groet,

Update
September 2022

Reminder: Informatieavonden
op 6, 7 en 8 september
Zoals u van ons gewend bent, worden er aan het begin van het
schooljaar informatieavonden gepland. De leerkrachten stellen zich dan aan u voor en vertellen alles wat u wilt weten
over het komende schooljaar.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en
nog even gezellig na te praten met andere ouders en de leerkracht(en).
We houden geen individuele startgesprekken met alle ouders,
maar als u toch graag iets met de leerkracht wilt bespreken, is
er deze avond gelegenheid om hiervoor een afspraak te maken.
De informatieavonden starten om 19.00 uur.

Er is eerder een rooster met u gedeeld. In dit rooster is een
wijziging aangebracht. Groep 5 heeft de informatieavond niet
op donderdag maar op woensdag. Het definitieve rooster is als
volgt:

De schoolreis is verplaats naar
24 mei
In de jaarplanning stond de schoolreis op woensdag 17 mei, de
dag voor Hemelvaart. Dit bleek voor veel ouders een onhandige
dag te zijn en we ontvingen meerdere verzoeken dit te wijzigen.
Via de OC hebben wij begrepen dat de woensdag wel een fijne
dag is voor de schoolreis en dat in verband met de drukte aan het
einde van het schooljaar een datum in mei ook de voorkeur geniet. Daarom hebben we in overleg met de OC besloten om de
schoolreis te verplaatsen naar woensdag 24 mei. Dit is inmiddels
in de jaarplanning in Social Schools aangepast.

Heeft uw kind corona, laat het
ons weten

Doorgestuurde informatie van
derden

Het bestuur heeft ons gevraagd wekelijks door te geven hoeveel kinderen/teamleden corona hebben.

Hockeyclub HC Rijnvliet (Utrecht – Leidsche
rijn) organiseert kabouterhockeytrainingen voor kinderen in
de leeftijd van 3,5 t/m 6 jaar.

Daarom de oproep om het ons te laten weten als uw kind
corona heeft.

U kunt meer informatie vinden op www.hockeywerkt.nl/

14 september gaan we weer
schoffelen
In de vorige update deden we een oproep om te komen helpen de enorme hoeveel onkruid te verwijderen. Tot onze
grote vreugde is daar ruim gehoor aan gegeven. De tuin ziet
er dan ook weer prachtig uit.
In de jaarplanning staat voor woensdagmiddag 14 september
weer een schoffelmiddag gepland. Dankzij alle inspanningen
van de afgelopen weken, kunnen we nu echt gaan schoffelen
en zo de tuin ook mooi houden.
We kunnen uw hulp weer goed gebruiken. Dus doe vanaf
13.00 uur lekker mee als u tijd en zin heeft. We hebben een
aantal schoffels en onkruidstekers, maar het is ook fijn als u
eigen gereedschap meebrengt.

kabouterhockey/

Domstad Kids heeft voor kinderen en ouders/verzorgers
een kalender gemaakt met culturele activiteiten, met ideeën als bv kindercolleges in diverse musea, activiteiten bij
Rondje Singel, Jeugdtheater in de herfstvakantie en heel
veel meer. In de bijlage vindt u de kalender.

De gemeente Utrecht heeft gevraagd u de folder Regeling
Zwembaden door te sturen. Deze vindt u in de bijlage
Op zaterdag 17 september is het World Cleanup Day en
vindt weer een editie van ‘Vleuten-De Meern Schoon!’
plaats. Voor de kinderen is er een Zwerfafval Bingokaart en
een loterij voor alle deelnemers na afloop.
Meedoen aan ‘Vleuten-De Meern Schoon!’ mag namelijk
vooral een leuke en gezellig zijn.
Heb jij zin om mee te doen met je partner, kinderen, buren
of alleen? Aanmelden kan eenvoudig via de website www.vleutendemeernschoon.nl
Je kunt vanaf 10 uur starten op een van onderstaande locaties:

•

Vleuten - Raadhuis Vleuten (Pastor Ohllaan 39, tegenover de Katholieke kerk)

•

De Meern - PLUS Stefan Blom (Molenpolder 116-118
Veldhuizen)
Programma

•

Vanaf 10.00 uur kunnen de vuilprikkers, vuilniszakjes
en hesjes opgehaald worden op een van beide locaties.

•

Persoonlijk gesprek in Social

Je kunt bij aanmelden via de website bepalen waar je
wilt gaan ruimen. Dat kan in je staat zijn, in een park of
langs een druk fietspad of bij een parkeerplek. Of we bepalen dat ter plekke.

•
Persoonlijke “berichten” en “gesprekken” zijn in de Social
Schools app samengevoegd in een nieuwe versie van
“gesprekken”.
Meer informatie kunt u vinden met de link Persoonlijke berichten en gesprekken gaan samen</p> - Social Schools

Om 12.15 is er een loterij met leuke prijsjes voor alle
deelnemers.

•

Tot 12.30 uur kun je het zwerfafval en het materiaal
inleveren.

•

We zorgen na afloop uiteraard voor wat lekkers bij de
koffie of limonade .
Wij zouden het geweldig vinden als we deze editie op jouw
steun kunnen rekenen.
Graag tot 17 september.
Met opgeruimde groet,
Vleuten-De Meern Schoon!
Marjolijn Vendrig en Rik Teran

