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Welkom! 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar wil ik iedereen graag 
hartelijk welkom terug heten. Hopelijk is iedereen lekker 
uitgerust tijdens de vakantie en kunnen we er met elkaar weer 
helemaal tegenaan dit schooljaar.  
De eerste paar dagen zijn goed verlopen. Voor sommige 
kinderen was het maandag wel weer even spannend; een 
nieuwe juf of meester, een ander klaslokaal, maar de tijd leert 
dat de kinderen snel gewend zullen zijn.  
Ik wens iedereen, namens het team, een leuk en leerzaam jaar 
toe! 
 

Petra Visseren 
Schoolleider 
 

Jaarplanning 2017-2018 
De planning van de vakanties en studiedagen voor het schooljaar 2017-2018 kunt u terug vinden 
op de website. U ontvangt deze jaarplanning ook eenmalig op papier 

Startgesprekken groep 3 t/m 8 
Ook dit jaar voeren de leerkrachten startgesprekken met de ouders van groep 3 t/m 8. Dit gesprek 
is bedoeld om het jaar samen goed te starten. De invulling van het gesprek zal iets anders zijn 
dan in voorgaande jaren. Het doel is kennismaken met elkaar waarbij u kunt vertellen over uw 
kind, u kunt vertellen wat u verwacht van school en de leerkrachten zullen vertellen wat zij van u 
verwachten. Ook wordt er een afspraak gemaakt hoe we het beste contact met u kunnen 
onderhouden in het belang van uw kind.   
Vanaf maandaag kunt u al een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. 
De intekenlijsten hangen bij de klas.  
Bij de kleutergroepen gaat het kennismaken op een andere manier. Daar worden de gesprekken 
gecombineerd met een huisbezoek wat gehouden zal worden binnen 6 weken na instroom.  

Kanjertraining 
We zijn begonnen met de activiteiten uit de startweek.  
Met elkaar werken we zo aan een goede sfeer en zorgen voor een 
blijvend goed pedagogisch klimaat.  
Ook dit jaar aan de volgende doelen gewerkt: 

 Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

 Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

 Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en 
andere conflicten. 

 Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

 Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  

 Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
 

Koffieochtend 
Donderdag is er weer een koffieochtend, waarop u natuurlijk van harte welkom bent! 



 

 

 

Nieuwe Leerkrachten schooljaar 2017- 2018 
Na de vakantie zijn juf Esther en juf Lisa in de groepen 1/2 begonnen. Juf Liza 
vervangt juf Marieke. 
Tot de kerstvakantie werkt juf Iris naast juf Merel in groep 3 en in groep 6 is juf 
Annette gestart naast juf Birgit. Tijdens de koffieochtend en in de volgende 
nieuwsbrief zullen zij zich kort voorstellen. We wensen ze een fijne tijd op onze 
school toe! 

Social Schools 
Op de Ariëns wordt met Social Schools gewerkt. Dit is een online communicatieplatform voor het 
basisonderwijs. Het doel is om u als ouder meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op 
een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze.  
We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle 
kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter 
ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. 
Daarnaast wordt informatie die betrekking heeft op de school (zoals 
deze nieuwsbrief) gecommuniceerd via Social Schools.  
Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de 
mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app 
rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u 
nooit evenementen. 
Veel ouders zijn al lid, echter zijn er ook nog ouders die helaas nog geen lid zijn. Dit is jammer, 
maar kan ook heel vervelend zijn, want hierdoor mist u informatie. 
Om de informatie uit de groepen te kunnen delen is het belangrijk dat u e-mailadres bekend is bij 
de leerkracht. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk door! Voor vragen over Social Schools kunt u 
terecht bij de leerkracht. 

Tand-wiel 
Tand-wiel is een instelling ter bevordering van de Jeugdtandzorg in Utrecht. Hun doelstelling is 
het verzorgen van de tanden en kiezen van de schoolgaande jeugd met daarbij extra 
aandacht voor bijzondere zorggroepen. 
De nadruk ligt op preventieve maatregelen (het voorkomen van gaatjes), zoals 
voorlichting over mondverzorging en voeding, poetsles, het fluorideren van het gebit en sealen 
(=dichtlakken van de groeven in de kiezen).  
Onze school werkt samen met Tand-wiel. 
Kinderen krijgen bij Tand-wiel een volledige gebitsverzorging: controle, preventie en eventuele 
behandeling. Tevens letten de tandartsen op afwijkende tandstand en verkeerde gewoonten, 
zoals duimzuigen, mond-ademhaling, afwijkende tonggedrag e.d.  
Tweemaal per schooljaar kijkt de tandarts het gebit van het kind na en behandelt zo nodig. Met 
een taxibusje worden de kinderen van de school voor controle en behandeling opgehaald. Het is 
wenselijk dat ouders meekomen. Tand-wiel heeft met bijna alle zorgverzekeraars een 
overeenkomst afgesloten.  

Belangrijke data  
 

 

Vanaf ma 28 augustus Startgesprekken 
Do 31 augustus Koffieochtend 

Vr 1 september Offerfeest 
Di 5 september MR 
Ma 11 september Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag  
 Di 19 september Informatieavond groep 7 en 8 
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