Beste ouders,
Nieuw op school
De volgende kinderen zijn nieuw bij ons op school:
Groep 8: Marc
Groep 1/2-A: Willemijn, Tobias en Amélie
Groep 1/2-B: Bram, Florine, Fay
Groep 1/2-C: Olivia, Casper, Lucas, Ben, Ninte, Yaren, Cas, en vanaf maandag Drago.
Wij wensen hen een leerzame tijd en veel plezier op school!
Luizencontrole thuis
Door het coronavirus kan hoofdluiscontrole door ouders op school voorlopig nog niet plaatsvinden. Om te
voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig thuis te controleren op
hoofdluis. De luizen worden in een vroeg stadium ontdekt en dan is de behandeling eenvoudiger.
Als u hoofdluis ontdekt is de beste aanpak twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met een
fijntandige kam. Bekijk voor een uitgebreide instructie om de hoofdluizen te herkennen en behandelen de video's
op de website van het RIVM.
Attentie juf Anniek
Denkt u eraan dat komende maandag de laatste dag is waarop u voor juf Anniek een attentie, zoals een kaart of
tekening, kunt inleveren?
Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
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. Sleutel daarin is communicatie.
In deze bijzondere tijd waarin er minder persoonlijk contact is met u, zoeken wij naar manieren om u beter op de
hoogte te houden van wat er in de klas van uw kind speelt en wordt gedaan. Een mogelijke manier is met behulp
van foto- of videomateriaal.
U kunt in Parro bij de privacy-voorkeuren aangeven hoe u denkt over foto- en videomateriaal van uw kind.
Mogelijk verandert deze situatie iets aan uw voorkeur ten aanzien van foto/film die alleen via de beveiligde
omgeving Parro wordt gedeeld, met als enig doel u een inkijkje in de groep van uw kind te geven.
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.
Startgesprekken
De meesten van u hebben de afgelopen weken al een startgesprek gevoerd met de groepsleerkracht van uw
kind. Deze is bedoeld als kennismaking van kind en ouder(s) en de leerkracht. Samenwerken aan de
ontwikkeling van uw kind vraagt om een vertrouwensrelatie tussen kind, leerkracht en ouder. Gezien de aard van
het gesprek vinden wij het belangrijk dat uw kind, vanaf groep 3, bij het gesprek aanwezig is.
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.
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.

Indien wenselijk, wordt n.a.v. het rapport of zorgen die er zijn bij ouder of leerkracht tussentijds gesproken over
de ontwikkeling van het kind.
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.
Ook kunnen er activiteiten worden uitgezet, waarvoor vervoer of begeleiding nodig is. U ontvangt in Parro tevens
korte mededelingen van algemene aard.
Als u nieuw op school bent, ontvangt u een uitnodiging voor Parro via de leerkracht.
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 om losse berichten te beperken tot een minimum. Voor
korte mededelingen gebruiken wij Parro.
Website
Informeren van (toekomstige) ouders en kinderen over school en het onderwijs. Voor elk leerjaar bestaat een
pagina met specifieke informatie voor de groep.
Op de website vindt u ook een actuele kalender, het vakantierooster en de studiedagen. Tevens vindt u hier
beleidsstukken en protocollen.
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 en vragen over het schoolwerk of inlogcodes 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: suzannem@vanderhucht.nl (ma en di) en paulineh@vanderhucht.nl
1/2-B: hennyb@vanderhucht.nl en suzannem@vanderhucht.nl (woe)
1/2-C: lindav@vanderhucht.nl
3: stevieb@vanderhucht.nl
4: miekeg@vanderhucht.nl
5: marijnl@vanderhucht.nl
6: ingridj@vanderhucht.nl en suzannem@vanderhucht.nl (do en vrij)
7: kimh@vanderhucht.nl
8: robertk@vanderhucht.nl
Aanschaf van een chromebook
Als u overweegt een device voor uw kind(eren) aan te schaffen dan adviseren we een chromebook te kopen.
Een chromebook is doorgaans goedkoper dan een nieuwe iPad, tablet of windows laptop. Een chromebook start
snel op, is goed beveiligd en is geschikt voor het uitvoeren van alle basistaken die ook voor school nodig zijn.
Denk daarbij aan gebruik van onze digitale leeromgeving COOL, werken met oefensoftware, documenten maken
en informatie opzoeken. Bovendien hebben alle leerlingen een schoolaccount waarmee ze kunnen inloggen op
een chromebook (ChromeOS) en waarbij de bestanden automatisch in Google Drive worden opgeslagen. Werk
dat uw kind op school start kan zo makkelijk thuis worden afgemaakt of andersom. Een chromebook is door zijn
compacte ontwerp en lange batterijduur uitermate geschikt om overal te gebruiken. Bij elke elektronicawinkel zijn
chromebooks te koop. Op school hebben we 11-inch chromebooks, met touchscreen, van verschillende merken
die allemaal uitstekend werken.
Spaart u ook mee voor de schoolbieb?
Vanaf 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek.

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren,
daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: 'Sparen voor je
schoolbieb'. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
Hoe deze actie werkt?
- U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 een kinderboek(en) bij een Bruna-winkel en levert de kassabon
vóór 15 november 2020 in op school.
- De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen bij Bruna in de periode van 30 september t/m 11 oktober
2020.
- De school mag voor 20% van het totale kassabon-bedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel.
We hopen op veel bonnen, zodat we een aantal nieuwe boeken kunnen aanschaffen. Helpt u ons mee?
Een goed weekend,
hartelijke groeten,
Annalies Warnaars

