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Welkom (terug) op school!
De zomervakantie is voorbij en we zijn weer goed begonnen.
We willen er samen met u voor alle kinderen een mooi jaar
van maken.

Agenda:
11-9 informatieavond
voor alle groepen

Inloop
Onze schooldeuren gaan open om 08.30 uur en om 13.15 uur. Mocht u met uw kind mee naar
binnen willen lopen, hebben wij voor de ouders van de kinderen uit groep 4 tot en met 8 het
verzoek afscheid te nemen bij de klassendeur. De kinderen kunnen zo in alle rust aan de slag
gaan met hun inloopwerkjes. De kinderen uit groep 1 tot en met 3 mogen in de klas gebracht
worden.
Graag voor schooltijd alleen korte noodzakelijke mededelingen over uw kind. De leerkrachten
zijn bij de start van de dag niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek. Wanneer u de
leerkracht wil spreken kan dit buiten de lestijden. Wilt u er zeker van zijn dat er voldoende tijd is,
maak dan een afspraak.

Muzieklessen
Meester Thijs zal ook dit schooljaar vol enthousiasme de muzieklessen gaan verzorgen. Thijs is
om de week op de woensdag aanwezig in de klassen.
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Even voorstellen
Ik ben Lucia van der Laarse. Inmiddels ben ik 3 jaar werkzaam bij
Stichting Vlaardingen in Beweging als buurtsportcoach/ docent
Lichamelijke opvoeding. Dit schooljaar zal ik op de
maandagochtenden bij De Singel aanwezig zijn om de
gymlessen voor de groepen 3, 4, 6, 7 en 8 te verzorgen. Ik heb er
erg veel zin in en hoop samen met de kinderen veel sport- en
spelplezier te gaan beleven! Mocht u sportgerelateerde vragen
hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via
lucia@stichtingvib.nl. Voor meer informatie over Stichting
Vlaardingen in Beweging kunt u een kijkje nemen op onze
website: www.stichtingvib.nl
We willen juf Lucia, juf Katelijne uit groep 5 en juf Meike uit
groep 7 van harte welkom heten bij ons op school. We wensen
alle nieuwe collega’s een fijne tijd en veel werkplezier toe op
de Singel.

Nieuwe namen voor de kleutergroepen
De kleutergroepen krijgen andere namen.
Groep 1/2A: de giraffen
Groep 1/2B:
de ijsberen

Robot in groep 5
De robot Pixel komt in groep 5 sommetjes
oefenen met de kinderen. Pixel komt mee
met Sander. Hij is een student van de TU
Delft en doet onderzoek of een robot
ondersteunend kan werken in het onderwijs.
Aanstaande dinsdag zal de groep kennis
maken met de Robot en vanaf komende
week gaan de kinderen samenwerken met
Pixel.
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Avond over dyslexie in Bibliotheek Vlaardingen
Van 3 tot en met 9 september is het de Week van de Alfabetisering. 2,5 miljoen
mensen in Nederland hebben moeite met lezen & schrijven. Zij lopen tegen een
heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken
bijhouden. Maar ook je kind voorlezen.
Soms speelt dyslexie een rol bij moeite met lezen en schrijven. Ondanks veel oefenen
lukt het vaak niet het beste uit jezelf te halen. Dat frustreert en belemmert iedere
dag.
Voor wie zichzelf daar in herkent organiseren Bibliotheek Vlaardingen en Lexima een
avond over dyslexie. De avond is bedoeld voor volwassenen die weten dat ze
dyslectisch zijn of ouders van dyslectische kinderen. Maar ook volwassenen die
vermoeden dat ze dyslectisch zijn, zijn welkom.
Dymphe Laan van Lexima vertelt over wat dyslexie precies is, hoe je het kunt
herkennen en hoe je ermee om kunt gaan. Met hulp van de nieuwste technologie
kan je beter lezen en leren. Tijdens de avond is er gelegenheid om kennis te maken
met deze technologie. Ook is er gelegenheid om je door een taaldocent te laten
toetsen.
Datum: 7 september 2018
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Bibliotheek Vlaardingen, Waalstraat 100
Toegang: De toegang is gratis, aanmelden telefonisch: 010-4343222, per e-mail:
info@bibliotheek.vlaardingen.nl of bij de klantenservice in de bibliotheekvestigingen

Mededelingen
.
•
•
•

De gymlessen
maandagochtend groep
3,4,6,7 en 8
dinsdagmiddag groep 6
vrijdagochtend groep 3,4,5,7
en 8
Groep 5 heeft zwemles op de
woensdagochtend in de
oneven weken.
De flexklas gaat dinsdag 28-8
van start.
Woensdag 29-8 luizencontrole
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