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Start nieuwe schooljaar
Op maandag 4 september is het schooljaar gestart en de eerste week zit er al weer op! Even
wennen, maar er is al weer hard gewerkt door de kinderen en juffen! Ook is in de vakantie
hard gewerkt in de school. De school heeft een frisse, nieuwe kleur gekregen. Daarnaast is er
veel opgeruimd in de school.
Dinsdag 5 september waren veel ouders aanwezig voor de ‘koffie-thee-babbel’ om het nieuwe
schooljaar in te luiden. Deze ouderbetrokkenheid doet ons goed en hebben wij als zeer positief ervaren.
De informatieavonden en omgekeerde 10-minuten-gesprekken staan gepland in oktober. Deze
oudergesprekken zullen hetzelfde karakter hebben als vorig jaar. Informatie hierover volgt
per brief. Zie ook de kalender op de website.

Belangrijke data
september:
12:

Schoolfotograaf

26:

inloopspreekuur school
verpleegkundige

Van en naar school brengen
Vanaf 8.00 uur en vanaf 12.45 uur is er pleinwacht. Stuur of
breng uw kind niet te vroeg naar school, er is dan geen toezicht. Kinderen die niet overblijven mogen pas vanaf

12.45 uur op het plein! Ook is het niet prettig voor de
overblijf als de kinderen al vóór 12.45 uur bij de poort
staan. Als de bel gaat, gaan de kinderen van groep 3 t/m 8

zelf in de rij staan bij de juiste ingang. Groep 4/5, 6/7 en 8
staan bij de hoofdingang. Groep 1/2 en 3 staan bij de kleine
ingang. De bel gaat voor alle groepen 5 minuten voor aanvang
van de lessen, dus om 8.10 uur en 12.55 uur. De juf neemt de
kinderen mee naar binnen. Van de ouders wordt niet meer verwacht dat ze meegaan naar binnen. Bij het ophalen van de kinderen zien wij graag dat ouders buiten het hek op hun kind
(eren) wachten. Dit om het naar huis gaan voorspoedig te laten verlopen. De kleuterjuf
brengt de kleuters naar buiten en begeleidt ze naar u toe. Bij het brengen van de kinderen
vragen we u de ingang van het fietsenhok vrij laten, zodat de kinderen makkelijk en netjes
hun fiets kunnen plaatsen.
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Aanwezigheid directie
Pieky (clusterdirecteur) en Alexander (interim-schoolcoördinator) zijn op verschillende dagen op Letterwies aanwezig.
Pieky zal er in principe één dag in de week zijn. Dit is geen vaste dag. Alexander werkt op dinsdag, woensdag en dondermorgen. De andere dagen werkt Alexander op obs De Bouwsteen. Zodra er een wijziging plaatsvindt in deze situatie dan
laten wij u dit weten.
U kunt altijd vrijblijvend binnenlopen als u een vraag heeft of iets wilt bespreken. Wilt u er zeker van zijn dat in ieder
geval één van beide aanwezig is, kunt u het beste een afspraak maken.

Even voorstellen
Hallo ouder(s)/ verzorger(s) van obs Letterwies. Mijn naam is Alexander Schipper. Ik ben met ingang van dit schooljaar
interim-schoolcoördinator van obs Letterwies. Naast mijn werkzaamheden in Nieuwolda, werk ik ook een aantal dagen in
Finsterwolde op obs De Bouwsteen. Mijn eerste indruk is dat obs Letterwies een leuke, gezellige school is met enthousiaste leerlingen en leerkrachten. Zelf ben ik vader van 3 kinderen en ik woon in Blijham. Naast mijn werk heb ik nog diverse hobby’s zoals: lezen, hardlopen, tafeltennissen en tennis. Daarnaast houd ik van lekker eten en koken. Mochten jullie
nog meer willen weten dan staat de deur open om kennis te komen maken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dit schooljaar gaan we starten met Kwink. Kwink is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Met Kwink hebben
we een groepsbrede aanpak voor een veilige en open sfeer in de klas. We willen “storend” gedrag, waaronder pesten helpen te voorkomen. Kwink bestaat uit een 20-tal lessen per jaar en sluit aan bij vijf belangrijke en bewezen levensvaardigheden, zoals; besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. In iedere les
staat één van deze competenties centraal. Daarnaast houdt Kwink
rekening met het groepsproces en sluit daarom goed aan bij onze
omgekeerde 10-minuten gesprekken. In de eerste weken van het
nieuwe schooljaar wordt de basis gelegd voor een sociaal veilige
groep.

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen
met sportclubs of muziekles. Zelfs de
kosten die de school
met zich meebrengt
(bijvoorbeeld schoolbenodigdheden,
schoolreis en excursies) zijn voor steeds
meer mensen niet op
te brengen. Soms kunnen deze gezinnen
geen of pas achteraf een beroep doen op
bijzondere bij-stand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op
steun van Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers.
Zij komen op huisbezoek om samen met de
aanvrager de mogelijkheden te bespreken

en eventueel te helpen met het invullen
van formulieren.
Stichting Leergeld verwijst in eerste
instantie naar wettelijk voorliggende
voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in
de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening.
Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Via www2.leergeld.nl kunt u rechtstreeks
een aanvraag doen.
Stichting Leergeld is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Aanvragen worden nooit automatisch
verlengd.

Schoolfotograaf
Dinsdag 12 september komt de schoolfotograaf.
Om 8.15 uur start de fotograaf met de ronde broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten. Daarna
gaan we verder met de individuele en groepsfoto’s.

Bij Leergeld Groningen kan meerdere
keren per jaar worden aangevraagd.
Het is echter alleen mogelijk om één
keer per jaar een aanvraag in te dienen voor een vrijetijdsbesteding.

Belangrijke data
oktober:


Start KBW

10:

Feestelijke ouderavond

17:

Infoavond 17.00—18.30

23-27: Herfstvakantie
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Betaling schoolgelden 2017-2018
Evenals in voorgaande jaren verzoekt de ouderraad om
voor komend schooljaar de ouderbijdrage te betalen. Hieruit worden de activiteiten van de ouderraad voor de kinderen bekostigd. U kunt hierbij denken aan (traktaties
tijdens) het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen, projecten, enz. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we zouden alle
activiteiten niet kunnen organiseren zonder deze gelden.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad
vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 is dit
vastgesteld op €15,- per kind. U kunt dit overmaken op
rekeningnummer NL30 RABO 0357731344 t.b.v.
Stichting Vrienden van Letterwies. Graag met vermelding van naam/namen.
Voor het bekostigen van de excursies, schoolreizen en bezoeken aan theatervoorstellingen vragen wij van de ouders
een aanvullende bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks
per groep vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-2018 is
dit ongeveer: € 30,- voor de groepen 1 en 2; ongeveer €
35,- voor de groepen 3 t/m 6 en ongeveer € 70,- voor de
groepen 7 en 8. U krijgt daarvoor in mei 2018 een rekening
van de werkelijke kosten. Als uw kind fluor spoelt, wordt
dat ook op deze rekening vermeld.

Ouders die moeite hebben met het betalen van de bijdrage
kunnen bij de gemeente Oldambt een beroep doen op het
Participatiefonds. Dit minimafonds zorgt voor een reductie
van bijna 50% op de bijdragen voor schoolreizen en dergelijke.

