
19 sept.  Kaartverkoop fusiefeest  

19 sept.  Inschrijven ouder-kindgesprekken 

21 sept.   Schoolkorfbaltoernooi 

23 sept.  Einde gouden weken 

23 sept.  Kaartverkoop fusiefeest 

26 sept.  Week tegen pesten 

27 sept.  Aanvang ouder-kind gesprekken 

28 sept.  Start kinderpostzegelactie 

28 sept.  Kaartverkoop fusiefeest 

30 sept.  Fusiefeest 

5 okt.  Waardendag; leerlingen vrij 

6 okt.  Start kinderboekenweek 

16 okt.  Einde kinderboekenweek 

18 okt. NIO groep 8 

21 okt. Studiedag; leerlingen vrij 

24 okt.  Herfstvakantie 

31 okt.  Deze week: hoofdluiscontrole 

31 okt. Deze week: nieuwsbrief 

4 nov. Start week van de mediawijsheid 

Van harte welkom bij de eerste nieuwsbrief van basis-

school de Fijne Aarde. We zijn  deze week begonnen 

aan de derde schoolweek. We zien dat de klassen al 

echte groepen beginnen te worden, mede dankzij de 

aandacht die er besteed wordt aan het groepsproces. 

We noemen dit de gouden weken. Er heerst een fijne 

sfeer in de school en volgende week staan de eerste 

ouder-kind gesprekken op de planning.  

Op de eerste schooldag is het nieuwe logo onthuld en 

de vlag gehesen.  

Laten we er samen een mooi schooljaar van maken! 

Hartelijke groet, Sharon Breuer 

Directeur  

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat we op 30 september op 

ons fusiefeest vieren dat we samen één school zijn ge-

worden. U kunt kaartjes kopen om dit feest bij te wo-

nen. Er worden twee kaartjes verkocht per gezin. Wan-

neer deze kaartverkoop plaats vindt leest u in de Parro 

agenda. We zijn nog op zoek naar één hulpouder die 

groep 3 kan helpen gedurende de dag. De ouders die 

de hele dag komen helpen (hulp bij groep 1—3, op-

bouw piste en ouderraadleden) hoeven voor de voor-

stelling geen kaartje te kopen. Neem uw ticket mee 

naar de voorstelling, want deze is goed voor één con-

sumptie. 

 

Programma van de dag: 

8.20—8.30 uur  Kinderen op school 

12.30 uur  Zaal bij de Parel open 

13.00 uur  Circusvoorstelling 

14.30 uur  Napraten onder het genot van een 

   hapje en een drankje  



Vorig jaar heeft een werkgroep een nieuwe invulling 

ontwikkeld voor de gespreken over de ontwikkeling 

van uw kind. Er is een duidelijke opbouw in de ge-

sprekkencyclus. We willen praten vanuit onze kern-

waarden en vinden een doorgaande lijn belangrijk.  

Bij de aanvang van het schooljaar gaat het om kennis-

maken en doelen stellen. Halverwege het schooljaar 

staan de vorderingen centraal en worden doelen bij-

gesteld. De eindgesprekken staan in het teken van het 

afsluiten van het schooljaar, reflectie op het schooljaar 

dat geweest is en vooruit kijken naar het volgende 

schooljaar.   

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken 

zijn bij deze gesprekken en daarom noemen we het 

vanaf dit schooljaar de ouder-kind gesprekken. Het is 

dan ook de bedoeling dat u samen naar het gesprek 

komt. Dit geldt voor groep 1 tot en met groep 8. Voor-

afgaand zal er in de klas iets ingevuld of gemaakt wor-

den dat als leidraad geldt voor het gesprek. (Een teke-

ning in de onderbouw, een vragenlijst in de midden-

bouw en bovenbouw) Samen willen we praten over 

het geluk en de groei van uw kind. Wij hebben als 

team hiermee geoefend en hiervoor een cursus ge-

volgd.  

 

Wij hebben er zin in om u en uw kind te mogen ver-

welkomen tijdens de ouder-kind gesprekken!  

 

 

Wij willen u vragen om de privacy voorkeuren voor uw kinderen na te lopen in Parro, zodat wij weten wat u wel 

goedkeurt en wat u niet goedkeurt wat betreft het delen van beeldmateriaal.   

1. Ga in de Parro app naar privacy voorkeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hier kunt u aangeven waar u wel/geen  

 toestemming voor geeft. 



Op maandag 26 september ontvangt u van ons 

via Parro een betaallink voor de vrijwillige ouder-

bijdrage.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan de 

school om allerlei extra activiteiten, die niet door 

het ministerie bekostigd worden, te kunnen reali-

seren. De ouderraad maakt aan het begin van het 

schooljaar een begroting voor dit bedrag. Onze 

school heeft een minimum bedrag van € 20,00 

per leerling vastgesteld (kosten van schoolreisje 

en afsluitend schoolkamp groep 8 zijn hier niet bij 

inbegrepen). Waar wordt dit bedrag voor ge-

bruikt? 

Avondvierdaagse, bankkosten, leerlingenraad, car-

naval, kerst, oud & nieuw, kleuterkamp, konings-

spelen, laatste schooldag, Pasen, Fusiefeest/

schoolshirts, Sinterklaas 

Juf Sandra heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij een andere school. Wij vinden het erg jammer om afscheid van 

haar te nemen, maar zijn haar dankbaar voor de jaren dat ze hier heeft gewerkt. We wensen haar veel plezier met 

haar nieuwe baan. Donderdag 29 september zal haar laatste werkdag zijn op de Fijne Aarde. Wij zijn in het afron-

dende stadium in het aannemen van een nieuwe intern begeleider. Zodra alles rond is zal zij zich aan u voorstellen.  

 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen, 

Na 4 jaar met plezier gewerkt te hebben als intern begeleider op de Julianaschool, 

later ook op de Kennedyschool wil ik jullie hierbij laten weten dat ik per 1 oktober de 

Fijne Aarde zal gaan verlaten. 

Ik heb een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school buiten deze stichting. 

Afgelopen jaren hebben we als team hard gewerkt aan de zorgroute binnen de 

school, het maken van zorgplannen en het onderwijs zo passend mogelijk maken 

voor alle kinderen. 

 

Hierbij wens ik iedereen heel veel succes op de Fijne Aarde in de (nabije) toekomst. 

 

Met vriendelijke groet, Sandra Mulders 

Dit schooljaar gaan we gebruik maken van het 

ouderportaal in Parnassys. Voor de ouders van de 

Kennedyschool reeds bekend, voor de ouders van 

de Julianaschool is dit nieuw. Via het ouderportaal 

krijgt u toegang tot de uitslagen van uw kind. Te 

denken valt aan toets cijfers, maar ook bepaalde 

feedback die we de kinderen geven. Het kost tijd 

om deze omgeving ged in te richten, daardoor is 

het ouderportaal nu nog niet toegankelijk. Zodra 

dit wel het geval is, zullen wij u hierover berichten 

en ontvangt u hier inloggegevens voor.  

  



Adv. 
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