
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het was fijn om de kinderen gisteren weer op school te zien!

Beschikbare formatieruimte dankzij NPO-gelden
Het ministerie van onderwijs kent scholen een subsidie toe om
achterstanden als gevolg van de perioden van schoolsluiting weg te
werken. Wij kiezen ervoor de subsidie uit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) in te zetten voor een structurele verbetering.
Vanwege deze subsidie hebben wij in ons team ruimte voor een
collega. Kent u iemand die een andere baan in het onderwijs zoekt,
dan komen wij graag met hem of haar in gesprek.
Het gaat om een baan met zicht op een vaste aanstelling. Minimaal
twee werkdagen per week; een voltijdsaanstelling behoort ook tot de
mogelijkheden.

Medezeggenschapsraad
Denkt u aan de vacature in de MR. U heeft nog twee weken om te
reageren via MR1e@vanderhucht.nl

Vakantierooster en verlof
In de bijlage bij deze mail vindt u het formulier waarmee u
buitengewoon verlof kunt aanvragen.
Voor meer informatie over onze school, de wettelijke regelingen voor
verlof en ook het vakantierooster verwijs ik u naar onze website.

In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over de communicatie op onze
school gedurende het schooljaar. U vindt hier ook de mailadressen
van de groepsleerkrachten.

Hartelijke groeten,
namens het team, Annalies Warnaars
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Nieuwe leerlingen

Gisteren zijn de volgende
leerlingen op onze school
gestart. Zij zijn vier jaar
geworden in juni, juli of
augustus, stroomden in na
een verhuizing of vanaf een
andere school:

1/2A: Lucas en Filou
1/2B: Victor, Benjamin en
Rohan
1/2C: Aidan en Noa Sophie
gr 3: Sara en Carlijn
gr 6: Isis
gr 7: Danique, Kyani, Manar
en Melisa D.
gr 8: Elin K.

We wensen hen een
leerzame tijd en veel plezier
op onze school!

Agenda

Zwemmen groep 8
Ma 6 september 08:30 uur
1e les

Startgesprekken
maandag 6 september t/m
donderdag 16 september

Kamp groep 8 en
leerlingen gr 1 t/m 7 lesvrij
Woensdag 15 sept 12:30 uur
t/m vrijdag 17 september
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Voorstellen: Sanne Okkerse

Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik graag
van de gelegenheid gebruik
maken om mij even voor te
stellen. Mijn naam is Sanne
Okkerse en dit schooljaar
sta ik fulltime voor groep 7.
Ik woon in Amersfoort en
ben 26 jaar oud. In
Amersfoort heb ik eerder
lesgegeven in groep 8.

Ik heb er zin in!

Lessen in expressie: Tekenen, muziek en handvaardigheid
Dit schooljaar krijgen de kinderen les in tekenen, muziek en
handvaardigheid van vakdocenten. Deze lessen zijn op dinsdag.
De eerste 10 weken zijn de tekenlessen. De kinderen hebben om
de week les van docent Marni.
Na de tekenlessen volgt er een periode muzieklessen, die zijn elke
week. Deze lessen worden gegeven door docent Janine.
Dan een blok met lessen handvaardigheid, ook van docent Marni.
En van de meivakantie tot de zomer weer een blok met muziek.
Wij kunnen deze extra lessen bekostigen dankzij de ‘NPO-gelden’
die beschikbaar zijn gesteld vanuit het rijk.

Communicatie
Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw
kind op school. Een goede en constructieve samenwerking is
belangrijk, om samen het beste uit uw kind te halen. Dat betekent
dat wij u meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces van uw kind
op school en dat u zich tot de leerkracht wendt bij vragen over de
ontwikkeling van uw kind. Sleutel hierin is communicatie.

Hieronder kunt u lezen over de communicatie op de 1e Van der
Huchtschool. Dit is de basis en hiervan kan worden afgeweken als
de ontwikkeling van uw kind daarom vraagt.



Parro
Een veilige communicatie-app waarmee de leerkracht u op de hoogte houdt over het wel en
wee in de groep van uw kind.

De app heeft een agendafunctie waar u de uitnodiging voor gesprekken kunt vinden en u
zich kunt intekenen. Vanaf dit schooljaar vindt u in de agenda ook andere momenten, zoals
geplande excursies en de data van de vakanties en studiedagen.
Ook kunnen er activiteiten worden uitgezet, waarvoor vervoer of begeleiding nodig is.
U ontvangt in Parro tevens korte mededelingen van algemene aard.

Een andere nieuwe functionaliteit in Parro is de mogelijkheid om de leerkracht een berichtje
te sturen. Deze functie is alleen bedoeld om iets door te geven wat u aan het begin van de
dag aan de leerkracht zou willen zeggen, maar waar niet altijd gelegenheid voor is. Houd er
rekening mee dat we onder schooltijd onze aandacht bij de kinderen hebben.
Tevens is het nu mogelijk om via Parro een andere ouder uit de groep van uw kind te
benaderen, zonder dat een telefoonnummer nodig is.

Privacy-voorkeuren
Denkt u eraan om in Parro bij de privacy-voorkeuren aan te geven hoe u denkt over het
gebruik van foto- en videomateriaal van uw kind?

Startgesprekken
groep 3 t/m 8
Aan het begin van het schooljaar nodigt de groepsleerkracht de ouder(s) en het kind uit voor
een startgesprek. Dit is bedoeld als kennismaking. U en wij ervaren deze gesprekken als
positief. Gezien de aard van het gesprek vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het
gesprek aanwezig is.
Via Parro ontvangt u in de eerste schoolweek een uitnodiging van de leerkracht om u in te
tekenen voor de gesprekken in de periode van maandag 6 tot en met donderdag 16
september. Ouders en kind worden samen verwacht op het startgesprek.

groep 1/2
Ook met de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen in de groepen 1/2 worden startgesprekken
gevoerd, behalve bij de vierjarigen die net ingestroomd zijn. Bij deze gesprekken is uw kind
niet aanwezig.
U ontvangt via Parro een uitnodiging om u in te tekenen voor het gesprek.

Voortgangsgesprekken en rapporten
Tijdens de voortgangsgesprekken wordt gesproken over de ontwikkeling van uw kind. Deze
vinden plaats eind november, begin december. Er is dan nog geen rapport opgesteld, maar
u krijgt wel een beeld van hoe het met uw kind gaat in de klas.
Kinderen in groep 6 t/m 8 gaan mee naar het gesprek.
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In het rapport leest u de leerresultaten van de periode die daaraan vooraf ging.
Groep 8 heeft het rapportgesprek tegelijk met het adviesgesprek. De leerkracht nodigt het
kind en zijn/haar ouders uit en voor de voorjaarsvakantie zijn alle adviesgesprekken
gevoerd.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen na de voorjaarsvakantie hun eerste rapport. Als
uw kind in groep 6 of 7 zit, zal het bij het rapportgesprek aanwezig zijn.
Het tweede rapport volgt eind juni.

Tussentijdse oudergesprekken
Indien wenselijk kunnen er ook op verzoek van de leerkracht of u als ouder tussentijdse
oudergesprekken plaatsvinden. Maakt u zich zorgen, heeft u vragen, neem contact op met
de leerkracht voor een gesprek.

Nieuwsbrief / mededelingen
Alle ouder(s)/verzorger(s) worden via de mail geïnformeerd over ontwikkelingen en
activiteiten op school. We streven ernaar de communicatie via de mail te clusteren in een
nieuwsbrief en losse berichten te beperken tot een minimum. Voor korte mededelingen
gebruiken wij Parro.

Website
De website bevat informatie voor (toekomstige) ouders en kinderen over school en het
onderwijs. Ook vindt u daar een actuele kalender, het vakantierooster en de studiedagen.
Voor elk leerjaar bestaat een pagina met specifieke informatie voor de groep.

Telefoon
Voor het doen van een ziekmelding vragen wij u 's ochtends voor 08:20 uur te bellen naar
school. Heeft uw kind een afspraak bij een specialist en weet u dat langer dan een dag van
tevoren, dan kunt u via de mail de leerkracht van uw kind hierover informeren.

E-mailadressen van de groepsleerkrachten
Voor wat betreft de communicatie over uw kind is de groepsleerkracht het aanspreekpunt.
Buiten schooltijd zal de leerkracht uw vraag beantwoorden.
Hieronder vindt u de e-mailadressen van de groepsleerkrachten.

1/2-A: mariekee@vanderhucht.nl (ma en di) en paulineh@vanderhucht.nl
1/2-B: hennyb@vanderhucht.nl en jolineh@vanderhucht.nl (woe)
1/2-C: lindav@vanderhucht.nl
3: stevieb@vanderhucht.nl
4: ingridj@vanderhucht.nl en paulineh@vanderhucht.nl
5: kimh@vanderhucht.nl
6: ingridj@vanderhucht.nl (ma) en suzannem@vanderhucht.nl
7: sanneo@vanderhucht.nl
8: robertk@vanderhucht.nl
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