
 
Agenda:   
31 augustus Informatiemiddag voor alle groepen (uitvoering is 

aangepast) 
 

2 – 9 september Startgesprekken gr.2 t/m 8 
 

21 en 22 september Schoolfotograaf 
 

30 september Start kinderboekenweek 
 

Welkom 
Melina, Mohammed, Amir, Alysia, Emilia, Stacey, Jan, Mariana, Evi, Asley, Lisa, Nina, Lisa, 
Quincey, Levi, Senna. We wensen jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!  
 
Start schooljaar 
We zijn weer begonnen en alle kinderen 
hadden er super veel zin in de eerste dag. 
We hadden het plein en de ingangen leuk 
versierd met ballonnen om er echt een 
feestje van te maken dat we weer naar 
school gaan. 
 
In de eerste weken zullen de leerkrachten 
en de leerlingen druk bezig zijn met elkaar 
beter te leren kennen. Vervolgens zijn er de 
startgesprekken om met behulp van een 
ouder het gesprek met de leerkracht aan te 
kunnen gaan.  
 
 

Startgesprekken 
In de vorige koerier hebben wij uitgelegd wat u kunt doen om goed voorbereid met uw kind 
het startgesprek in te gaan. De bedoeling van het startgesprek is: kennismaken met de 
leerkracht om elkaar snel en goed te leren kennen. In deze koerier willen wij aangeven hoe 
we dit als school op een veilige manier willen vormgeven. 
Wij willen vragen om bij de startgesprekken buiten op het plein te wachten, en hierbij 1,5 
meter afstand in acht te nemen. De leerkracht komt u met uw kind buiten. Daarnaast 
willen we vragen of er maar 1 ouder met het kind mee wil komen. Op deze manier willen 
wij alles op een goede en veilige manier laten plaatsvinden. 
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Info-middag 
Aan het begin van het schooljaar zijn we gewend om alle ouders uit 
te nodigen voor een informatiebijeenkomst. Ook deze kan echter 
niet in de bekende vorm plaatsvinden en wordt dit jaar anders 
opgepakt. We gaan dit op de volgende manier vormgeven. 
Op 31 augustus ontvangt u van de groepsleerkracht een hand-out 
met alle belangrijke informatie over dit leerjaar. Verder volgt er in de 
loop van die week driemaal een filmpje waardoor u wat meer beeld 
krijgt van dit leerjaar. Zo hopen we u toch zo volledig mogelijk te 
informeren. 

 
 
 

Ateliers 
Net als vorig jaar zullen we dit jaar weer op de vrijdagmiddag gaan 
werken met de ateliers. Tijdens de ateliers gaan de kinderen 3 weken 
achter elkaar aan de slag met een activiteit die zij zelf hebben 
gekozen. Ook dit jaar zijn er weer een heleboel leuke activiteiten die 
de leerkrachten bedacht hebben. Een aantal voorbeelden zijn: koken, 
handletteren, sieraden maken, kunst in een kistje en bootcamp. Wij 
willen op deze manier de leerlingen op een leuke manier in aanraking 
laten komen met allerlei verschillende activiteiten en technieken. 

 
 
Ventileren in alle groepen 
In deze periode van corona blijkt het erg belangrijk om alle klaslokalen goed te ventileren. 
Dit doen we door meerdere bovenramen open te zetten. Hierdoor kan het in het klaslokaal 
afkoelen. Wij vragen om hier rekening mee te houden en de kleding van de kinderen hierop 
aan te passen. Geef eventueel een extra vestje mee. 

 
Luizencontrole 
Normaal gesproken wordt na elke vakantie op school gecontroleerd op hoofdluis. Op dit 
moment vinden wij het niet gepast om dit door ouders te laten doen. Daarom willen we 
een beroep doen op alle ouders om dit zelf thuis de komende periode goed in de gaten te 
houden. Zodra het weer mogelijk is, zullen we in overleg met de ouderraad, dit weer 
oppakken. 
 
 

AVG Parro  
Sinds vorig jaar is het mogelijk voor alle ouders om in de Parro app aan te geven of uw 
kind wel of niet getoond mag worden op de verschillende media die de school gebruikt. 
Tot nog toe hebben niet alle ouders dit gedaan. Wilt u in de app de volgende stappen 
zetten. 

- Inloggen in de parro app 
- Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’ 
- Tik op privacy-voorkeuren 
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het 

kind. 
Op deze manier kunnen alle leerkrachten snel zien of uw kind wel of niet zichtbaar mag 
zijn op het beeldmateriaal van de klas. 



 
 
Lü 
Sinds vorige week hebben wij in onze 
speelzaal een nieuw systeem hangen 
genaamd Lü. Dit systeem bestaat uit 
een beamer en een 3d camera die 
van een gewone muur een 
interactieve muur maken. Daarnaast 
zijn er meerdere lampen en boxen 
om de interactie met de leerlingen te 
ondersteunen. Deze week zijn al 
meerdere groepen in de speelzaal 
geweest om te ontdekken hoe het 
allemaal werkt. Vraag uw kind ook 
vooral naar zijn/haar eerste ervaring 
met Lü. 
 
 
 

Project ‘Wonderwel’ 
Maandag gaan we van start met het project 'Wonderwel', verzorgd door 
Omgevingseducatie Gooi Vecht- en Eemstreek. Het project gaat over de 
basisvoorzieningen in en om het huis: gas, elektriciteit, duurzame energie, waar komt ons 
eten en drinkwater vandaan, afvalverwerking, het riool en technische innovatie.   
In iedere groep komt een ander onderwerp aan bod, er zijn lessen en materiaal in de klassen. 
Daarnaast gaat een aantal groepen in deze periode op excursie. Het project zal vier weken 
duren. 
 
  


