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Papieren bijlagen
- Formulieren bereikbaarheid
- Formulier toestemming
(ook als digitale bijlage bij deze nieuwsbrief)
Digitale bijlagen
- Schoolgids 2020-2021
- Formulier bereikbaarheid (ook als papieren bijlage bij deze
nieuwsbrief)
- Formulier toestemming (ook als papieren bijlage bij deze
nieuwsbrief)

Babynieuws
Afgelopen vrijdag zijn (juf) Mirthe en haar man Pieter de trotse
ouders geworden van een dochter: Charlie! We wensen Mirthe en
Pieter veel geluk.
Formulier bereikbaarheid en toestemming
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u twee formulieren. Ten eerste
het formulier bereikbaarheid. Mocht er gedurende de schooldag iets
met uw kind zijn, dan is het belangrijk dat de leerkracht uw gegevens
direct bij de hand heeft. Omdat er nog weleens wat gegevens
wijzigen, is het belangrijk dit ieder jaar opnieuw in te vullen.
Ten tweede vragen wij uw toestemming voor een aantal zaken. Op
het formulier lichten we uitgebreid toe hoe we omgaan met
persoonsgegevens en waar we uw toestemming voor vragen.
We vragen u om beide formulieren deze week ingevuld aan uw kind
mee terug naar school te geven.
Jaarrooster
Alle activiteiten van het schooljaar staan vermeld in de kalender van
Mijnschoolinfo. Van sommige activiteiten weten we nog niet of en in
welke vorm deze kunnen plaatsvinden, omdat we nog niet weten
welke maatregelen er in die periode gelden. We houden u uiteraard
op de hoogte. Activiteiten die nu niet mogelijk zijn, zoals de
inloopochtenden en maandvieringen, hebben we nog niet
gepubliceerd. Mocht dit weer mogelijk zijn, dan informeren we u hierover.

Kalender

02-09: Studiedag: kinderen vrij
07-09: Informatieavond groep
7 en 8
08-09: Informatieavond groep
1 en 2
08-09: Start inschrijving
startgesprekken
08-09: Nieuwsbrief 2
09-09: Informatieavond groep
3 en 4
10-09: Informatieavond groep
5 en 6
11-09: Eind inschrijving
startgesprekken

Zoals u gewend bent, worden alle activiteiten per periode ook in de nieuwsbrief, en vaak ook in de
mails per groep, vermeld.
U ontvangt geen aparte jaarkalender meer op papier. U kunt de activiteiten uit de kalender in
Mijnschoolinfo desgewenst afdrukken. Mocht u willen dat wij dit voor u doen, dan kunt u dit
aangeven door een mailtje te sturen naar administratie@willinkschool.nl. Het is ook mogelijk de
agenda vanuit Mijnschoolinfo te exporteren naar uw eigen digitale agenda. Dit kan voor alle
agendatoepassingen die de i-Cal indeling ondersteunen. U gaat hiervoor in Mijnschoolinfo naar
Agenda. Vervolgens klikt u rechtsboven het grijze icoontje “Agenda delen” aan. Deze link kopieert u
en gebruikt u in uw digitale agenda om alle activiteiten in uw agenda te voegen.
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Vakantierooster en studiedagen
Het actuele vakantierooster is te vinden in de schoolgids en op de website.
Het team zal ook dit jaar weer een aantal studiedagen volgen. De kinderen
zullen i.v.m. deze studiedagen vrij zijn op 2 september, 19 oktober, 19
februari en 6 april.
Op woensdag 2 september is de eerste studiedag. ‘s Morgens gaan wij aan
de slag met het onderwerp feedback geven en bereiden de leerkrachten
samen lessen voor m.b.t. wereldoriëntatie, thema’s en Engels. De middag
volgen we een verdieping van de training “Wijzer in executieve functies”.
We leren door over hoe we bij kinderen vaardigheden kunnen stimuleren
als concentratie, impulsbeheersing, flexibiliteit en prioriteiten stellen.
Contact school en ouders
We vinden het erg belangrijk om regelmatig contact met u te kunnen
hebben. Zeker aan het begin van een schooljaar is het van groot belang
voor u om te weten wie de leerkracht(en) is (zijn) van uw kind en voor de
leerkrachten om te weten wie de ouders zijn van de kinderen in hun klas.
Dat maakt de samenwerking in de rest van het jaar makkelijker. We
moeten dit met de huidige maatregelen (gedeeltelijk) op een andere
manier vormgeven dan we gewend zijn. We vertellen u hieronder hoe we
dit met de informatieavond en de startgesprekken gaan doen.

Hieperdepiep
17-08: Lotte (2)
17-08: Paulien (6)
19-08: Emma (1)
20-08: juf Sophie (7)
24-08: Sarah (5)
24-08: Evy (1)
26-08: Sam (7)

Informatieavond
Op donderdag 10 september stond de informatieavond gepland. Deze kan
nu niet plaatsvinden zoals we dit sinds een aantal jaren gewend zijn,
waarbij kinderen hun ouders rondleiden door de school. Om toch kennis te
kunnen maken en u van informatie te kunnen voorzien over het leerjaar
van uw kind, hebben we het dit jaar anders georganiseerd.

28-08: Vesper (5)
30-08: Jasmin (6)
01-09: Benjamin (6)
01-09

Thijs (6)

02-09

Annelie (2)

Alle groepen verzorgen een informatieavond voor ouders. Dit doen we
verspreid over meerdere avonden, zodat er niet teveel mensen
tegelijkertijd in de school zijn. Dit keer komen de kinderen niet mee. Om
onderling de anderhalve meter afstand te kunnen houden, wordt de
informatie in shifts per groep gegeven. Per kind mag 1 ouder naar de
informatieavond komen.

07-09: Juune (7)

De informatieavonden zijn op de volgende data gepland:

16-09: Sep K. (1)

Maandag 7 september: groep 7 en 8
Dinsdag 8 september: groep 1 en 2
Woensdag 9 september: groep 3 en 4
Donderdag 10 september: groep 5 en 6
De shifts voor groep 1 t/m 7 zijn:
19.00-19.25 uur
19.30-19.55 uur
20.00-20.25 uur

09-09: Tobias (2)
11-09: Mink (2)
12-09: Yara (8)
15-09: Chris (2)

16-09: Loek (7)
16-09: juf Charlotte
18-09: Sven (4)
23-09: Valentijn (7)
25-09: Jonas (8)
25-09

Sophie (3)

25-09: Juf Jamie (1-2)
26-09: Pleun (2)

Voor groep 8 is het iets anders geregeld. Rondom de overstap naar het
voortgezet onderwijs is er altijd veel informatie te geven. Daarom is de

26-09

Sep v.d. R. (3)
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informatieavond voor groep 8 in de aula, waardoor er meer plaats is en er in 2 shifts gewerkt kan
worden: van 19.00-19.40 uur en van 19.45-20.25 uur. Alleen in dit leerjaar mogen beide ouders naar
de informatieavond komen.
U ontvangt de indeling in shifts van de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Startgesprekken
In de eerste weken van het schooljaar voeren we een startgesprek met uw kind en met u. We
kunnen dit goed binnen de maatregelen vormgeven. In het lokaal is het goed mogelijk om tijdens een
gesprek met het kind, de ouders en de leerkracht anderhalve meter afstand te houden.
Voorafgaand aan de startgesprekken krijgt uw kind een gesprekskaart mee naar huis. We vragen de
kinderen deze kaart samen met u in te vullen. Dit is al een waardevol gedeelte van het gesprek!
Tijdens het gesprek met de leerkracht neemt uw kind de gesprekskaart mee naar school. Deze zal
leidraad zijn bij het gesprek. Tijdens het gesprek zal uw kind actief betrokken zijn. Het is de bedoeling
dat zowel ouders als leerkracht met het kind praten i.p.v. met elkaar over het kind. Na het gesprek
wordt de gesprekskaart toegevoegd aan het portfolio. Van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11
september kunt u zich vanaf 13.00 uur inschrijven voor de gesprekken via Mijnschoolinfo.
Voorwaarden
U kunt alleen naar de informatieavond of het startgesprek komen als u geen coronagerelateerde
klachten heeft, geen gezinslid heeft met koorts en/of benauwdheid en in de 14 dagen voor het
gesprek niet in aanraking bent geweest met iemand die positief is getest op corona. We vragen u
dit te bevestigen voorafgaand aan het gesprek op een lijst, die we bij het lokaal zullen leggen.
U wacht buiten op het plein totdat de leerkracht u binnen komt laten voor het gesprek of de
informatieavond. Zo zorgen we samen dat we dat we contact met elkaar kunnen hebben, zonder dat
dit tot onnodige risico’s leidt.
Groepsvorming
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van (hernieuwde) kennismaking en
groepsvorming. Elk jaar is dit een belangrijk onderdeel om te zorgen dat in een groep een prettige
sfeer heerst waarin goed gewerkt en gespeeld kan worden. Er wordt daartoe gebruik gemaakt van
allerhande energizers. Het Doelgericht Werken wordt weer opgestart met het maken van een
groepsmissie en groepsafspraken. Rots en Water wordt in iedere groep door de eigen leerkracht
gegeven. In de eerste periode is het thema Veiligheid: vertrouwen. Er wordt gewerkt met
oefeningen, waarin de leerlingen ervaren wat verschillen en overeenkomsten zijn in de groep. Ook
worden vertrouwensoefeningen gedaan. Zo wordt een stevige basis gelegd voor het prettig
groepsklimaat in het nieuwe schooljaar.

Oproep Schooltuin
Beste Ouders,
Wij zijn op zoek naar hulp om een aantal struiken en planten uit de tuin van de school te verwijderen.
Heb je tijd op 5 en/of 12 september van 10 t/m 12 uur dan horen wij het graag via
jacobslena@yahoo.com of een app via 0636278571.
Als iemand een kettingzaag of een aanhangwagen ter beschikking heeft dan zou dat super zijn.
Er zal behoorlijk wat groenafval ontstaan dat dan later afgevoerd zou moeten worden.
Ook hiervoor is hulp gevraagd.
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Alvast bedankt voor jullie ondersteuning.
Het tuinteam

Bestuursleden stichting Avondvierdaagse Bennebroek gezocht
De stichting Avondvierdaagse Bennebroek verzorgt voor de leerlingen van de lagere scholen in
Bennebroek jaarlijks de avondwandelvierdaagse. Het bestuur bestaat uit een team van twee ouders
per school. Wij zijn per direct op zoek naar twee enthousiaste ouders (of evt grootouders) met
kinderen op de Willinkschool.
Lijkt het je leuk om deze bijdrage te leveren? Het tijdsbeslag is overzichtelijk: deelname aan de
bestuursvergaderingen (4 per jaar), voorbereidende activiteiten voor de avondvierdaagse (ongeveer
12 uur) en uiteraard beschikbaarheid tijdens de avondvierdaagse zelf. Je werkt samen met een
enthousiast team van ouders van de Bennebroekse lagere scholen aan een jaarlijkse wandelervaring
voor de kinderen van Bennebroek.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lena Jacobs, jacobslena@yahoo.com of 0636278571.
MAAKLAB 2121 voor kinderen
Vanaf maandag 14 september kunnen kinderen van groep 6 t/m 8 wekelijks meedoen aan
techniekcursussen in MaakLab 2121. Het is een initiatief van Welzijn Bloemendaal en Bibliotheek
Zuid-Kennemerland waarbij de kinderen 21st century skills ontwikkelen.
Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met de basisbeginselen van techniek. In
cursusmodules van telkens 5 lessen wordt specifiek aandacht besteed aan thema’s als hydrauliek/
pneumatiek, programmeren, elektrotechniek en werktuigbouw.
Er is een rondleiding in de bibliotheek en een leestafel met boeken over het betreffende onderwerp.
Kinderen worden op die manier gestimuleerd om te lezen en plezier te beleven aan boeken.
MaakLab 2121 is op maandagen van 15:15-17:15 uur in de bibliotheek in Bennebroek, Kerklaan 6.
Een cursusmodule (5 lessen) kost €25, losse workshops €6,50. Informatie over en een overzicht van
de cursussen/workshops vind je op www.welzijnbloemendaal.nl. Aanmelden per activiteit via
nicole@welzijnbloemendaal.nl

Buurtschaak
Schaken is goed voor je hersenen maar ook heel leuk. Vanaf maandag 14 september begint er weer
een serie van 16 schaaklessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De schaaklessen worden al jaren
verzorgd door Stichting Buurtschaak waar al meer dan 1000 kinderen hebben leren schaken. De
lessen worden gegeven door ervaren trainers en we doen dat na schooltijd, deze keer in de
Beatrixschool (Von Brucken Focklaan 2 in Heemstede). De inloop is vanaf 15.15 uur en de les is van
15.30 tot 16.30 uur. Het is voor zowel beginners als voor kinderen die al kunnen schaken. De kosten
zijn 70 euro per kind. Wat betreft corona maatregelen volgen we de regels van de school en het
RIVM. Mocht je toch liever meedoen met een digitale serie dan kan dat op donderdag of
vrijdagmiddag, ook van 15.30 tot 16.30 uur. Meer informatie en aanmelden
via www.buurtschaak.nl “
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Vriendelijke groet
Jan Kouwenhoven

