Start van het nieuwe schooljaar!
IJlst, 26 augustus 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Kogge,

‘De wind in de zeilen!’
Een mooie spreuk die op veel zaken van toepassing is en zeker
ook past bij ons Koggeschip! Met deze uitspraak willen we dit
schooljaar graag van start gaan. Er gaat en positiviteit en
‘beweging’ vanuit. Om goed te zeilen heb je elkaar nodig, kijk je
naar elkaar om en werk je samen. Ook bij ons op school zijn dit
belangrijke waarden. Daar groei je en daar leer je van! Ook dit
schooljaar willen we dit onze leerlingen weer meegeven en
koppelen aan onze missie:

‘Zorgen voor jezelf, de ander en de aarde’
Waarbij het laatste begint bij het eerste.... Als je niet voor jezelf kunt zorgen, dan kun je dat ook niet voor
een ander en al helemaal niet voor zoiets groots als de aarde, leren zorgen.
Na een fijne vakantie luiden we aanstaande maandag weer het nieuwe schooljaar in! Na twee jaar
kunnen we dat weer zonder maatregelen en afstand doen! We wensen alle kinderen alvast een heel fijn
schooljaar toe!
We starten de eerste weken met de Gouden Weken en werken dan samen aan een fijne en rustige
(werk)sfeer in de groep. Hierbij ligt het accent op groepsvormende activiteiten. In elke groep wordt
aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar kennis maken en de afspraken in de klas en op school.
We staan ook stil bij wat de kinderen dit jaar gaan leren en wat de eigen leerdoelen zijn voor dit
schooljaar.
Daarnaast ondernemen we nog aantal activiteiten met de hele school en vinden we het belangrijk om te
investeren in de samenwerking tussen school en thuis. Leerkrachten, ouders en leerlingen vervullen
samen een belangrijke rol. Voor succesvol onderwijs in vele vormen belangrijk: tussen leerlingen
onderling, tussen leerkracht & leerling, tussen leerkracht & ouders enzovoort.
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Tot slot ondernemen we nog een aantal groepsdoorbrekende activiteiten waaronder de jaarlijkse
picknick : dit keer met kleedjes in de school (i.v.m. de wespen die helaas het gezellig en ontspannen
buiten eten vaak verstoren).
In het kader van het thema ‘De wind in de zeilen’ gaan alle leerlingen (groepsdoorbrekend) met elkaar
een bootje ontwerpen én maken. Samen bedenken welke materialen ze willen gebruiken, hoe moet het
bootje eruit zien en wie doet wat? De tewaterlating van de bootjes zal plaatsvinden bij en in de fontein
naast de school.

Praktische informatie en afspraken voor het komend schooljaar
FEESTELIJKE OPENING SCHOOLJAAR 2022-2023
Aanstaande maandag 29 augustus ligt de rode loper klaar en gaan de deuren om 8.20 uur weer open!
Vanaf 8.15 staat er buiten koffie/thee voor u klaar op het plein en kunnen we elkaar weer groeten en
ontmoeten!
De kinderen gaan eerst samen met de leerkracht naar binnen en komen om 8.40uur weer naar buiten.
Elke groep zal zich samen met de leerkracht(en) presenteren op de rode loper; aan elkaar en aan jullie als
ouders. Dit alles onder luid applaus natuurlijk!

Brengen en halen leerlingen groep 1/2 en 2/3,
•

Dinsdag- en vrijdagochtend zijn de dagen dat jullie als ouders de kinderen zelf naar binnen kunnen
brengen. De andere dagen gaan deze groepen mee met de leerkrachten die vanaf het plein samen met de
groep naar binnen gaat. Dit is in ieder geval zo tot de herfstvakantie.

•

Groep 4 gaat naar binnen via de onderbouwingang . In principe gaan we ervan uit dat de kinderen
vanaf groep 4 zelfstandig de klas inkomen. Natuurlijk wilt u als ouders ook graag een kijkje nemen
in de groep van uw kind en die gelegenheid krijgt u ook zeker. Dit geldt ook voor ouders met
kinderen in de groepen 5 t/m 8.

De leerkracht laat nog weten welke inloopmomenten er gepland worden voor groep 4 t/m 8. Na schooltijd
kunnen ouders sowieso even de klas inlopen en zelf met de leerkracht overleggen welk moment het beste
schikt.

LUIZENCONTROLE
Op school plannen we komend schooljaar ook weer luizencontroles in. Wilt u dit weekend alvast de haren
van uw kinderen controleren? Op die manier kunnen we het schooljaar hopelijk luisvrij beginnen.
Maandag 5 september staat de eerste controle door onze eigen ‘luizenmoeders’ op de kalender.
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START 8.30 UUR
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en dan gaat ook de 1ste bel.
De lessen in alle groepen starten om 8.30 uur. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om 8.25
uur op school zijn, zodat de lessen op tijd kunnen starten.

ZIEK MELDEN & AANVRAGEN VERLOF
Voor de continuïteit en het groepsgevoel willen we het liefst dat
alle kinderen elke dag aanwezig zijn. Om die reden willen we u vragen
om de afspraken voor bijvoorbeeld de tandarts, therapeut of
begeleiding bij voorkeur na schooltijd in te plannen. Wanneer dit niet
mogelijk is, dan kunt u dit nu doorgeven via de Parro app.
Als uw kind ziek is, dan kunt u dit gemakkelijk doorgeven via de Parro
app. Graag ontvangen wij de ziekmelding voor 8.30 uur, omdat we bij geen bericht telefonisch contact
opnemen.
Het aanvragen van verlof verloopt nog steeds via het digitale formulier op de website en vindt u via
‘Contact’ of via de link in de Parro app.
U kunt alleen in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind(eren). Wij mogen het verlof alleen
toekennen, wanneer de aanvraag valt onder de leerplichtwet. Meer informatie hierover vindt u op onze
website.

GYMNASTIEK
We starten aanstaande maandag weer met de gymnastieklessen in de
gymzaal van de Utherne. De gymlessen zullen nog maar een paar keer
gegeven worden door meester Tammo aangezien hij weer gaat studeren!
Renée Geertsma-Haijma zal de lessen van Tammo overnemen. De eerste
lessen zullen zij beide aanwezig zijn zodat er een goede overdracht kan
plaatsvinden en Tammo afscheid kan nemen van de leerlingen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op maandag en
woensdag gym.
Groep 2/3 heeft op maandag gym en op de woensdag betreft dit alleen groep 3.
De kleuters maken voor de noodzakelijke beweging ook gebruik van het speellokaal of spelen en
bewegen buiten.
Graag de gymkleding en gymschoenen vanaf groep 1/ 2 t/m 8
aanstaande maandag meenemen.
Gymkleding en gymschoenen zijn namelijk verplicht om deel te kunnen nemen
aan de gymles.
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INFORMATIEAVOND
Op de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat er in de week van maandag 13 september
informatieavonden/middagen staan gepland. Het is fijn om elkaar aan het begin van het schooljaar even
‘in het echie’ te zien en te spreken! Over het ‘hoe, wat en wanneer’ hoort u meer via de
leerkracht(en) van jullie kind(eren)

VEILIG NAAR SCHOOL
•
•
•
•

Indien mogelijk de kinderen graag lopend of met de fiets naar school
brengen
Bij de ‘tut & derut’ kunt u de kinderen afzetten bij het brengen met de
auto.
Voor parkeren graag in een parkeervak gaan staan. Er is voldoende
parkeergelegenheid voor de school.
Zo houden we met elkaar de verkeersstromen overzichtelijk en veilig voor
iedereen.

PLANNING TOT DE HERFSTVAKANTIE
DATUM
Maandag 29 augustus
Donderdag 1 september
Week van 5-9 september
Maandag 5 september
Dinsdag 6 september
Vrijdag 9 september
Week van 13- 17 september
Vrijdag 16 september

Maandag 19 september
Woensdag 28 september
Vrijdag 30 september
Woensdag 5 oktober

ACTIVITEIT
Start schooljaar met inloop & rode loper
8.40 uur: “Groepenpresentatie’ op het schoolplein
Picknick in de school (groepsdoorbrekend) : meer info volgt
Fryske wike: activiteiten in de groepen : meer info volgt
Luizencontrole
Schoolfotograaf (meer info volgt)
Start bootjes maken!
informatieavond/middag voor ouders
Vlotenschouw!
Tijdens de inloop vanaf 8.20- 8.30 uur zijn de ouders van alle groepen
welkom om de gemaakte bootjes te bekijken.
Deze week startgesprekken (vanaf groep 5 met leerling erbij)
Meer info volgt via de leerkracht(en) van uw kind
Start verkoop Kinderpostzegels groep 7 en 8
Koffieochtend 8.30- 9.30 (meer info volgt)
Start Kinderboekenweek thema: GI-GA-GROEN

