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Beste ouders/verzorgers
Dit is de eerste Vaste Prik van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat u een fijne zomerperiode achter de rug heeft. We kijken er op school naar uit om van
2018-2019 een jaar te maken van vernieuwing en verbetering. Op de informatieavond op 11
september a.s. zullen we u daarover het e.e.a. vertellen en in de Vaste Prik willen u tweewekelijks
blijven informeren over de voortgang daarvan.
In elke Vaste Prik zet ik de dagen van mijn directie-aanwezigheid. Ik werk afwisselend 3 of 4 dagen per
week in de periode tot aan de kerstvakantie. In onderstaand schema staan mijn werkdagen voor de
weken waarvoor deze Vaste Prik geldt. Zo weet u wanneer ik er ben of waarom ik er niet ben.
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Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

Welkom en wat personele zaken
Er zijn een hoop nieuwe leerlingen op de Zuiderkroon dit schooljaar!!! Een heel hartelijk welkom is er
speciaal voor: Djevian Hageman, Ryad Atieh, Lamar Mohammad, Shams Chanou, Abby Bakker, Jana
Mohammad, Rima Hageman, Joudi Atieh, Ela Arikan, Efe Özkul, Mike Kreugel, Lennon Bakker,
Roumaissa Chanou, Ilayda Inci, George, Theodoritis, Daimon van Otterloo, Bradley van Otterloo,
Cindy Chen, Milan Zeverboom, Ryan Kreugel, Alslan Özbudak en Rayan Bachounda.
Daarnaast heten wij ook hartelijk welkom als tijdelijke leerkrachten van groep 6/7 : Monique Lawa en
Ellen Gooszen. Ellen is wellicht bekend omdat zij vorig schooljaar al in groep 6/7/8 ingevallen heeft
voor Sandra Gilliéron. In groep 3/4/5 is Judith Stek weer veel in de groep aanwezig. Zij wordt nog
ondersteund door de aanwezigheid van Cobi Geerlings, die vorig schooljaar ook inviel in groep 3/4/5
Cobi is er regulier op de donderdag en vrijdag. Cathy Geveke ondersteunt Judith naast haar vaste
onderwijsassistentiefunctie in groep 3/4/5 ook nog een dag extra in de groep.
Marianne Schippers staat op de donderdag net als vorig schooljaar in groep 1/2 op de dag dat Marlies
haar vaste verlofdag heeft. Op maandag en woensdag is Marianne dit schooljaar onze vaste Remedial
Teacher. Wij hebben voor het komende jaar extra uren toegekend gekregen. Marianne zal vanuit die
uren specifiek individuele of groepjes leerlingen begeleiden en leerstof herhalen en/of te trainen. Dat
doet zij zowel in de bovenbouw als in de middenbouw.

Kalender

(www.zuiderkroon.nl onder de knop: AGENDA)

U kunt de jaarkalender met de +knop GoogleAgenda (rechts onderin het scherm op de webpagina van
onze Agenda) koppelen aan uw telefoonagenda. Zo krijgt u automatisch alle activiteiten in uw eigen
agenda.

Uw kind ’s morgens afmelden
Hoewel we ons kunnen voorstellen dat het snel is en makkelijk gaat, willen we u nadrukkelijk vragen
om uw zoon of dochter niet via de email af te melden. ’s Morgens vroeg lezen de teamleden tijdens
het voorbereiden van hun lessen niet hun email en dan komen ziek- of afwezigheidsmeldingen via die
weg niet op tijd door. Wilt u ons in geval van afwezigheid van uw kind ’s morgens tussen 8.00 uur en
8.30 uur bellen? Dan weten we direct wie er zijn afgemeld.

Gymspullen
Het is na de vakantie altijd even in het ritme komen. Dat geldt ook voor gymspullen. Niet alle kinderen
hebben gymspullen op school. Wilt u daar met uw kind op toezien. Het gaat dan in elk geval om een t-shirt
en een sportbroek en stevige gymschoenen. (balletschoenen zijn in de gymzaal ongewenst, want die
hebben voor de gymles te weinig stevige zolen en werken stevige uitglijders erg in de hand)

10 uurtje
Dan nog een verzoek. De kinderen nemen voor het “10 uurtje” en tussen de middag uiteraard wat van
thuis mee naar school. We streven er met zijn allen naar om daarin een goed voorbeeld te geven en te
zorgen dat er dan gezond eten mee naar school komt. We vragen u als ouders/verzorgers om daarin
dit goede voorbeeld te ondersteunen, door uw kinderen ook gezonde tussendoortjes en een gezonde
lunch mee te geven. We hopen op uw begrip en medewerking.
Er is ook de mogelijkheid om uw kind gekoelde en gezonde schoolmelk te laten drinken. U kunt uw
kind daarvoor aanmelden op de website: www.campinaopschool.nl .

Sluizenloop
Heeft u ook zo'n lekker energiek en sportief kind? Dan is de Sluizenloop misschien een leuk idee. Op 9
september gaan er weer een heleboel kinderen van de basisscholen in Nieuwegein van start bij deze
prestatieloop. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 lopen 1,0 kilometer. Leerlingen uit de groepen
groep 7 en 8 lopen 2,5 kilometer. Deelnamekosten 5,00 euro voor deelname. Meedoen is al hartstikke
leuk en na afloop krijgt iedere deelnemer ook nog eens een medaille. Iets voor uw kind?
www.sluizenloop.nl .

Rapporten
Veel kinderen hebben hun rapport al ingeleverd. Heb je dit nog niet gedaan, wil je dat komende week
doen. Dat voorkomt in november een hoop gezoek.

Ouderparticipatielijst
In de loop van deze week krijgen de kinderen de ouderparticipatielijst mee naar huis. Op deze lijst
staat een aantal activiteiten waar u als ouders de school mee kunt helpen. Wilt u aan één van deze
activiteiten meedoen, maar weet u niet precies wat het inhoudt, kom dan gerust even langs om het te
vragen. Als u de lijst heeft ingevuld, kunt u deze afgeven bij de leerkracht van de groep van uw kind.
Dan worden alle aanmeldingen verzameld en wordt er contact met u gelegd als deze activiteit
voorbereid wordt

