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Meer informatie van en over CBS De
Vore vindt u op onze website, maar
ook op Klasbord. Mocht u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen hebben dan
horen wij dat graag van u.

We zijn weer gestart. Wat fijn dat we iedereen weer mochten begroeten,
ook al is het op afstand.
In de groepen vinden de eerste weken veel groepsvormende activiteiten
plaats. We noemen het de gouden weken met als doel dat de kinderen
zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en dat er wederzijds respect is.
Dit doen we o.a. door de kinderen mee te laten denken over de
groepsregels en energizers te spelen.
Het enthousiasme van de leerkrachten en de blije gezichten van de
kinderen zorgen voor een gezellige sfeer, waarbij iedereen het weer fijn
vindt om weer aan de slag te gaan.
We gaan ervoor!

Schooljaar 2020/2021
De verdeling van de groepen met leerkrachten ziet er als volgt uit:
1 en 2
3 en 4
5 en 6
7 en 8

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

Nathalie
Nathalie
Nathalie
Titia
Nathalie

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

Inge
Inge
Liesbeth
Liesbeth
Liesbeth

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

Marjan
Marjan
Janette
Janette
Janette

Juf
Juf
Juf
Juf
Juf

Maaike
Maaike
Maaike
Anke
Anke

Juf Annamieke is als onderwijsassistent op de maandag, dinsdag
donderdagmorgen bij ons actief.
Juf Annet zal vanaf volgende week op de woensdag- en vrijdagochtend
bij ons werken als onderwijsassistent.
Brengen/halen
Net als voor de zomervakantie gaan alle deuren om 8.15 uur open,
zodat we het binnenkomen blijven spreiden. Uw kind mag dus vanaf
8.15 uur naar binnen gaan. De ingang voor groep 1/2 is naast het
lokaal. Groep 3/4 maakt gebruik van de ingang naast het lokaal van
groep 3/4. De groepen 5 t/m 8 gaan door de ingang bij groep 5/6.
Wilt de kind(eren) door één volwassene brengen en halen? Ook blijven
we de afspraak hanteren dat ouders buiten het plein blijven, waarbij we
verwachten dat u de 1,5 m maatregel in acht neemt.
Hoe te handelen bij gezondheidsklachten
Nog steeds geldt: bij klachten als koorts en benauwdheid thuisblijven
en laten testen. Kinderen die klachten vertonen, moeten opgehaald
worden van school. Zolang er onduidelijkheid is of er sprake is van
corona, blijf je thuis.
Belangrijke data:
17 augustus

Eerste schooldag

17 augustus

Start gouden weken

18 augustus

Nieuwsbrief

31 augustus t/m

Kennismakingsgesprekken (via TEAMS of
telefonisch)

4 september

*Bij combinatiegroep het tweede jaar niet

1 september

Nieuwsbrief

1 september

Oud papier

3 september

Informatieavond (onder voorbehoud)

15 september

Ouderavond Samenwerkingsschool

15 september

Nieuwsbrief

29 september

Nieuwsbrief

30 september

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Nieuwsbrief

12 oktober t/m

Herfstvakantie

16 oktober

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.25-14.15
8.25-14.15
8.25-12.30
8.25-14.15
8.25-12.30

uur
uur
uur
uur
uur

De kinderen eten op school
De kinderen eten op school
De kinderen eten op school

Alle deuren gaan om 8.15 uur open, zodat we het binnenkomen
spreiden. Uw kind mag dus vanaf 8.15 uur naar binnen gaan. De
ingangen voor de verschillende groepen blijven hetzelfde als de
afgelopen weken.
Naschoolse activiteiten
De kinderen ontvangen hiervoor inschrijfformulieren. Het geld moet
gelijktijdig met het inschrijfformulier ingeleverd worden.
Het is ook mogelijk om via 'kans voor uw kind’
(www.kansvooruwkind.nl) een strippenkaart te bestellen voor de
naschoolse activiteiten.
We willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten,
dus als het niet lukt....kom langs of mail naar t.bult@noordkwartier.nl
28
september &
5 oktober

Groep 1 t/m
4

14.1515.15 uur

Knutselen
(knutselschuur)

29
september &
6 oktober

Groep 5 t/m
8

14.1515.15 uur

Knutselen
(knutselschuur)

Gymtijden
Groep

Dag

Dag

3 /4

dinsdag

woensdag

5/6

dinsdag

woensdag

€ 2,00
(€1,00 per
les)
€ 2,00
(€1,00 per
les)

7/8

dinsdag

woensdag

Gym groep 1 en 2:
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben op wisselende dagen
bewegingsonderwijs in het speellokaal.
Het is handig om een gymsetje te kopen. Graag gymschoenen met
klittenband of elastiek. De gymschoenen blijven dan op school (in de
grijze gymmand op de gang).

Klasbord

We geven ook informatie via Klasbord
Download de app
Klasbord is zowel via app als web beschikbaar. Met de app heb je
Klasbord altijd bij de hand. Download de app dus direct op je telefoon!
Maak een account aan
Maak via de app of de web-omgeving een account aan. Je kunt
meerdere groepen toevoegen aan één account.
Word lid van jouw klas!
Voeg een of meerdere groepen toe door de unieke klascode(s) in te vullen.
De code voor de groepen ontvangt u van de leerkrachten.

Groep 1 & 2
Fijn dat we elkaar weer allemaal konden zien na de zomervakantie! We
gaan weer vol frisse moed aan de slag!
KiVa:
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de ‘Gouden
weken’. We leren elkaar beter kennen en maken samen afspraken over
hoe we met elkaar omgaan en welke regels prettig zijn om in de groep
te hanteren. Zo leren we bijvoorbeeld elkaars naam. Want dat is al best
lastig!
Code Klasbord: C8B-62N
Stagiaire:
Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Kimberly bij ons in de groep. Zij
doet de opleiding onderwijs-assistente. Wij wensen haar veel succes op
De Vore!
In september komt juf Esther stage bij ons in de groep lopen. Zij is
derdejaars Pabo-studente.

Gymkleding:
Zie hierboven.
Groep 3 & 4
Inmiddels zit de eerste dag erop. Met een hoop enthousiasme maar toch
ook wel een beetje gezonde spanning kwam iedereen de school binnen.
We hebben een namenrondje gedaan met zelfbedachte bewegingen.
Ook hebben we vandaag een nieuwe leerling in groep 4 mogen
verwelkomen. We wensen Fay een hele fijne tijd bij ons op school.
Gymnastiek is op dinsdag en woensdag. Denkt u er aan gymkleding mee
te geven? Tijdens de 10 uur pauze graag vooral fruit en/of groente
meegeven. We stimuleren de gezonde pauzehap.
KiVa:
Op dit moment houden we ons vooral bezig met groepsvormende
activiteiten. We leren elkaar kennen, bedenken regels en afspraken en
zorgen voor een fijne sfeer in de groep.
Code Klasbord: VNN-MKR
Groep 5 & 6
Wij zijn gestart! Iedereen was vol enthousiasme, er werden al mooie
verhalen verteld over de vakantie. De eerste dag was een dag vol
gezelligheid, maar ook is er al weer goed gewerkt.
Wij hebben op dinsdag en woensdag gymnastiek. Denkt u om de
gymkleding?
KiVa:
Wij gaan bezig met de gouden weken. In deze weken maken wij samen
de groepsregels en zullen wij bezig zijn met groepsactiviteiten.
Code Klasbord: 5FS-7YN
Groep 7 & 8
Fijn alle gezichten weer te zien en de vakantieverhalen te horen; met
aandacht voor elkaar, leuk! We zijn begonnen met de
verjaardagskalender en hebben een aantal lessen gedaan. De
instaptoets van rekenen zijn we mee gestart om te kijken waar de
kinderen nu staan in de lesstof en de eerste les Taal zit erop. Kortom de
kop is eraf!
Kiva:
We hebben een kennismakingsspel gedaan met woorden op de grond
om zo meer over elkaar te weten te komen. Dit spel breiden we morgen
verder uit. Daarnaast doen we Energizers/spelletjes om het
groepsgevoel te vormen. Hier wordt veel plezier aan beleefd. Dit is in
het kader van de Gouden Weken. Hier horen ook groepsregels bij die we
met elkaar op papier gaan zetten en zichtbaar in de klas op zullen
hangen.
Agenda:

De kinderen krijgen deze week een agenda van ons. Deze moet
dagelijks in de tas mee naar huis en weer naar school. Dit om agenda
gebruik te leren, leren plannen en huiswerk noteren.
Bij deze de nieuwe klasbord code voor de ouders van groep 7:
Code Klasbord: XY4-4RV
De groep 8 ouders staan al geregistreerd voor groep 7/8.

