Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2022-2023
Beste ouders,
Aankomende maandag verwelkomen we iedereen weer op school. We zijn uitgerust, de klas is weer
op orde gemaakt, we hebben een mooie nieuwe hoek ingericht en de potloden liggen klaar. Kortom,
wij hebben er zin in!
We zijn deze week al begonnen met vergaderen, doornemen van de plannen en speerpunten voor
aankomend schooljaar en we hebben een start gemaakt met het inrichten van onze nieuwe digitale
leerlijnen. Naast hard werken is zo’n eerste week ook altijd gezellig. Vakanties worden doorgenomen,
gezamenlijk worden er nieuwe plannen gemaakt en iedereen is blij elkaar weer te zien.
Wanneer de kinderen na onze eerste werkweek weer vol verwachting voor het eerst binnenkomen in
een vers ingerichte klas kan het nieuwe schooljaar echt beginnen.
We wensen iedereen namens het team van De Schatkaart een fijn schooljaar toe!
Groet, Fedor & Valeri

Startweken
In de eerste zeven weken van het schooljaar, de Gouden weken, leren de
kinderen elkaar kennen: ze spelen samen, ze werken samen én ze vormen
samen een groep. Deze periode is daarom van groot belang voor het
functioneren van de klas in de rest van het jaar. De leerkrachten doen in deze
weken veel groepsactiviteiten die bedoeld zijn om de sociale vaardigheden te
trainen, elkaar goed te leren kennen en een groep te creëren waar iedereen bij
hoort en waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. Immers: onbekend maakt
onbemind. Een deel van de groep is al bekend met de Glunderketting die we
gebruiken voor complimenten. Ook deze zullen we de aankomende weken
veel inzetten voor een positieve sfeer in de groep.

Vakantiekoffer
Voor de vakantie hebben alle kinderen een vakantiekoffer meegekregen om
te versieren. Graag vragen wij de kinderen deze weer mee te nemen
aanstaande maandag, zodat we aankomende week alle vakantieverhalen
kunnen horen aan de hand van de koffer.

Stenen & Schelpen
We starten het schooljaar met het thema Stenen &
Schelpen. De komende weken geven we hier verschillende
lessen over. Veel kinderen verzamelen stenen en schelpen
en vinden/zoeken ze tijdens de vakantie. Mocht je thuis nog
stenen of schelpen hebben die mee mogen naar school dan
ontvangen we die graag. De aandachtstafel staat al klaar.

Tijden
Graag brengen we de haal- en brengtijden nog even onder
de aandacht zodat we het schooljaar goed en rustig kunnen
beginnen. Om 8.20 uur gaat de deur open en kunnen de kinderen gebracht worden. Ouders kunnen
dan meelopen naar de klas en eventueel nog even in de klas kijken naar werkjes die door de kinderen
zijn gemaakt. De leerkracht staat bij de deur om de kinderen en ouders te verwelkomen.
Om 8.30 uur start de schooldag en sluiten wij de deur van het lokaal. Hierna kunnen ouders niet meer
de klas in omdat dit de opstart van de dag te veel stoort. We willen de ouders vragen dan zachtjes de
school te verlaten. Mocht je een keer te laat zijn dan kun je aanbellen bij de hoofdingang en brengt
iemand van school jouw kind naar de klas. Om 14.30 uur brengt de leerkracht de kinderen die naar
huis gaan naar de hoofdingang. Indien jouw kind geen gebruik maakt van de TSO dan brengt de
leerkracht jouw kind om 12.00 uur naar de hoofdingang. Om 13.00 uur kan je jouw kind weer terug
brengen tot aan de klas.

Pauzehapje
In de ochtend rond half elf hebben we een pauzemoment. De kinderen drinken dan water of thee (dit
krijgen zij van school) en eten wat fruit of een beetje rauwkost (bijvoorbeeld tomaatjes, komkommer of
worteltjes). De kinderen nemen dit pauzehapje van thuis mee.

Gym
Net zoals vorig jaar hebben we een speellokaal tot onze beschikking. Hier kunnen we op maandag,
woensdag en vrijdag gymlessen geven. De leerkracht geeft zelf de bewegingslessen in deze ruimte.
Tijdens de gymles dragen de kinderen een sportbroekje, T-shirt of gympakje en gymschoenen (geen
zwarte zolen). We vragen jullie gymkleding mee te geven, op de eerste schooldag, in een apart
rugzakje.

Plantje
De kinderen kunnen weer een klein plantje voor op tafel meenemen (geen
cactus). In het montessorionderwijs is ‘zorg voor de omgeving’ een belangrijk
begrip. Kinderen leren zelfstandig voor hun eigen plantje te zorgen en zorg voor
de omgeving te ontwikkelen. Bovendien geven de plantjes kleur en fleur aan het
lokaal en wekken ze bij de kinderen interesse op voor de natuur.

Parro
Helaas kunnen we deze week nog even niet via Parro communiceren. Ons administratiesysteem
wordt deze week omgezet naar het nieuwe schooljaar. Komende week zal alles weer normaal werken.
Mocht u nu contact willen leggen dan kan dat via de mail info@mkcdeschatkaart.nl of telefoon
020-2184371.

Studiedagen 2022-2023
Hierbij nog even de studiedagen voor aankomend jaar:
● 14 oktober 2022
● 21 november 2022 vanaf 13:00 uur
● 24 februari 2023 (opvang gesloten)
● 18 juli t/m 21 juli 2023 i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe gebouw.

Afwijkende schooltijden
●
●

Op maandag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest en zijn de kinderen om 13:00 uur uit
Op woensdag 21 december vieren we het winterdiner van 17:00 tot 18:00 uur
De kinderen zijn dan om 13:00 uur vrij om zich thuis of bij de BSO mooi te maken en iets
lekkers voor te bereiden voor het diner.

Vakantierooster 2022-2023
Hieronder staat het vastgestelde vakantierooster van school voor het nieuwe schooljaar. De opvang is
tijdens vakanties wel open. Mocht je op vakantie gaan, dan kun je dit doorgeven in de Ouderapp.

Vakantierooster 2022/2023
Start schooljaar

29 augustus 2022

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsdag + extra dag

18 & 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

