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Algemeen
BESTE OUDERS / VERZORGERS
We staan te popelen om met het nieuwe schooljaar te beginnen.
Fijn om u en uw kinderen a.s. maandag weer op school te mogen begroeten. Goed als iedereen zich
prettig voelt in de school en merkt dat er vooruitgang geboekt wordt in de ontwikkeling.
Kortom: Samen gaan we ervoor!
Vanaf 8.20u gaan de deuren van de school weer open en verwachten we de kinderen in hun klas te
kunnen ontvangen. Daar zullen ze worden begroet door hun leerkracht.
Om 9.00u gaan we met de kinderen naar buiten om het nieuwe schooljaar officieel te openen.
Op elke locatie staat voor de onderbouw en de bovenbouw een speeltoestel opgesteld wat door de dag
heen per toerbeurt door elke klas een half uur wordt gebruikt.
Verder verwachten we dat de kinderen hun eigen fruit meebrengen voor de kleine pauze en hun brood
en drinken voor de middagpauze.
De eerste dag krijgen de kinderen ook de nieuwe jaarkalender mee die overigens nu al op onze website
staat.
Op korte termijn krijgt u een uitnodiging voor de eerste informatieavond op maandag 11 september.
Op deze avond zullen wij u iets vertellen over de visie van de school. Dan weet u waar we aan werken
en wat we op school belangrijk vinden. Tevens maakt u dan kennis met de leerkracht van uw kind(eren)
die aan u zal vertellen wat er het komende jaar te gebeuren staat en wat belangrijk is voor het leerjaar
van uw kind(eren).
Ook krijgt u dan uitleg over ons nieuwe communicatiemiddel de applicatie (app.) ‘Parro.’

STARTTIJDEN VAN DE SCHOOL
Elke morgen gaat om 8.20u de eerste schoolzoemer. Dit betekent dat de deuren open gaan en dat de
kinderen naar binnen mogen. De kinderen kunnen dan in de klas starten met hun werkjes en mogen u
eventueel laten zien waar ze aan werken.
Bij de tweede zoemer om 8.25u wordt u verzocht om de school te verlaten zodat we écht om 8.30u echt
met de lessen kunnen beginnen.
We willen u dringend verzoeken om hier rekening mee te houden. Nog steeds komen er ouders en
kinderen net voor 8.30u binnen lopen, of redden de ouders het niet omdat ze élke klas bezoeken. Dit is
storend voor ons onderwijsproces en vervelend voor de ouders en kinderen die wél op tijd zijn.
Bovendien zijn we wettelijk verplicht om tijdens de schooluren de buitendeuren zo gesloten te hebben
dat er geen onbekende van buiten naar binnen kunnen anders dan door de gecontroleerde hoofdingang.
Daarom ook aan u de vraag om ná 8.30u de school alleen via de hoofdingang te verlaten.
Wij danken u allen voor uw medewerking.

KALENDER
28-08 1e schooldag
11-09 Informatie-avond
12-09 MR-vergadering
18-09 OR-vergadering
18-09 Studiedag Wonderwereld
19-09 Schoolfotograaf (locatie Lucia)
25-09 Start Themaweek Veiligheid
27-09 Studiedag leerlingen vrij
RAPPORT EN GESPREKCYCLUS SCHOOLJAAR 2017-2018
Graag informeren we u over de nieuwe structuur welke we gaan hanteren betreffende de rapporten
van de kinderen en de gesprekken met u (en de kinderen).
Vanaf dit schooljaar zullen er twee rapporten verschijnen. In februari en aan het eind van het
schooljaar, juni/juli. Dit heeft te maken met de toetsing van het leerlingvolgsysteem (Cito) die in
januari en in juni zijn. Door het jaar heen kunt u op de hoogte blijven van de resultaten van de
kinderen middels het Ouderportaal waar u zelf de resultaten digitaal kunt bekijken. (U heeft hier
inloggegevens voor ontvangen) Zo kunt op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de kinderen.
Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over deze ontwikkeling, dan kunt u altijd contact opnemen met
de leerkracht om een afspraak te maken.

Daarnaast spreken wij u en de kinderen graag regelmatig om aandacht te geven aan de individuele
ontwikkeling. Dit doen wij tijdens schooltijden doormiddel van kindgesprekken. Samen met de
kinderen wordt er door de leerkracht een aantal zaken besproken zoals het welbevinden,
aandachtspunten en doelstellingen.
Ook doen we dit doormiddel van een ouder-kindgesprek. Vanaf groep 4 zijn de kinderen bij het
gesprek aanwezig, de kinderen van groep 1 t/m 3 nog niet.
Het eerste gesprek zal zijn na een aantal weken in het begin van de maand oktober. Er wordt kennis
gemaakt, er worden doelstellingen besproken en er worden afspraken gemaakt voor het eerste half
jaar.
Na het rapport in februari wordt het volgende gesprek gepland waarbij een tussenevaluatie volgt. Hoe
staat het met de doelstellingen en moet er eventueel bijgestuurd worden?
Het laatste gesprek is naar aanleiding van het laatste rapport. Er volgt een terugblik op het schooljaar
en een eindevaluatie van de ontwikkeling van het kind. Samen worden belangrijke zaken besproken
voor de overdracht naar het nieuwe schooljaar.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wanneer u vragen heeft kunt u deze
stellen aan Jos vd Voort en/of Rob vd Crommenacker.

GYMROOSTER 2017-2018
Locatie Loeswijk
Groep 6/7

Donderdag 08.30 – 10.15 uur

Groep 4/5

Donderdag 10.30 – 12.15 uur

Groep 8

Donderdag 13.00 – 14.30 uur

locatie Lucia
Groep
3/4A

Dinsdag

08.45 – 10.15 uur

Groep
3/4B

Dinsdag

08.45 – 10.15 uur

Groep
5/6A

Dinsdag

10.45 – 12.15 uur

Groep
5/6B

Dinsdag

10.45 – 12.15 uur

Groep
7/8A

Dinsdag

13.00 – 14.30 uur

Groep
7/8B

Dinsdag

13.00 – 14.30 uur

VAKANTIEROOSTER 2017 -2018
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Carnavalsvakantie 12 t/m 16 februari
Tweede Paasdag 2 april
Meivakantie 23 april t/m 4 mei
Hemelvaart 10 t/m 11 mei
Pinksteren 21 mei
Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus
Studiedagen: 27 september, 13 oktober, 6 december, 30 maart, en 6 juni.

Beste ouders en kinderen van basisschool Puur Sang,
Mijn naam is Ardy Koot, ik ben 25 jaar en komend schooljaar
ben ik een nieuwe juf op Puur Sang in de locatie Haver.
Met dit stukje wil ik mij alvast kort voorstellen.
Ik ben afgestudeerd in 2012 aan Hogeschool de Kempel
(Helmond) en ben nu vijf jaar werkzaam als juf. Afgelopen
jaren heb ik gewerkt als vervangster voor de basisscholen in
Best, waar ik ook woon. Komend schooljaar ga ik de leuke
uitdaging aan bij de groepen 1-2.
Op maandag en dinsdag zal ik te vinden zijn in de klas van juf
Marie-Jose en op donderdag (om de week) en vrijdag in de
klas van juf Yvonne.
Mijn hobby’s zijn wandelen met onze honden, pianospelen en lezen. Daarnaast geef ik op dinsdagavond
les bij de Bestse Reddingsbrigade.
Ik hoop snel kennis te maken met iedereen.
Groetjes,
Ardy

Verjaardagen
LOESWIJK

LUCIA

04-09 Senne Langewouters
08-09 Teun van Schijndel
09-09 Sarah van Deursen
10-09 Sanne Veenman
10-09 Anouk Willems
12-09 Femke Damen
16-09 Laura Teuwen
27-09 Loek Smits

01-09 Just van Hoof
02-09 Yahya van Berkum
04-09 Emma Dekkers
06-09 Lotte Croonen
07-09 Cheyenne Vulders
08-09 Teun Hijink
09-09 Teun Cornuijt
12-09 Emma v.d. Wittenboer
12-09 Arno Metternich
14-09 Luuk Leuverink
17-09 Anne van Dinther

18-09 Ashwin Blinkhof
18-09 Pax Duisterwinkel
19-09 Isis van den Boom
20-09 Thijn Bazelmans
22-09 Floor van Beek
23-09 Jasper Fenu
25-09 Kyomi Lemmens
26-09 Simone van Lieshout
27-09 Roel Steenbakkers
28-09 Phileine van den Hurk
30-09 Joëll Langewouters

FOTO’S SOCIAL MEDIA
Het is erg leuk om een foto van uw kind(eren) op social media te plaatsen als hij/zij bijvoorbeeld jarig is
geweest op school. Wilt u er op toezien dat u echt alleen een foto van uw kind(eren) plaatst en er
rekening mee houdt dat er geen andere kinderen op staan in verband met de privacy. Tenzij u hiervoor
toestemming heeft gekregen van andere ouders.

De WonderWereld

De school is weer gestart en ook de voor-en naschoolse opvang bij kindcentrum de Wonderwereld. Wij starten dit jaar
met 4 groepen :
De krokodillen : de kinderen van groep 1 en 2 in de ruimte van de peuterspeelzaal
De kangoeroes : de kinderen van groep 2 en 3 in het ruimte van de ratjetoe en in de hal
De ratjetoe : de kinderen van groep 3,4 en 5 in het BSO lokaal bij de midden-bovenbouw
De kanjers : de kinderen van groep 6,7 en 8 in het BSO lokaal bij de bovenbouwspeelplaats
De voorschoolse opvang (VSO) is altijd in de ruimte van de ratjetoe, bij de ingang van de middenbouw.
Wij zijn geopend van 7.00 u tot 8.30 u en na schooltijd tot 18.30 u. Ook in de vakanties en tijdens studiedagen zorgen
wij voor opvang voor uw kind(eren). De BSO Wonderwereld biedt opvang voor de kinderen van Puur Sang, maar ook
voor kinderen van andere scholen. Kinderen die niet op de locatie Lucia-school zitten, halen wij op met de
Wonderwereld bus.
Heeft u vragen over de voor- of naschoolse opvang, of opvang voor een jonger broertje of zusje bij de Wonderwereld,
dan kunt u altijd terecht bij één van de leidsters, bij de vestigingsmanager Karin v.d.Reek (karin@dekleinewereld.org)
of bij de assistent BSO Suzy de Reede (assistentdewonderwereld@dekleinewereld.org) .
Wij hebben er weer zin in !!!!
De leidsters van de BSO, Roos, Kim, Rachel, Suzy, Natasja, Celine, Sanne, Lydia

