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Start
Afgelopen week zijn we goed gestart.
Het is altijd even wennen om in het ritme van de school te komen. Graag willen we de lessen
op tijd beginnen, zodat we geen onderwijstijd verliezen. Wilt u hier aan mee werken?

Informatieavond
Op maandag 7 september organiseren we de informatieavonden voor alle groepen.
De opzet van vorig jaar is goed bevallen, er zijn alleen een paar kleine wijzigingen. U kunt twee
keer kiezen én de tijd per groep is uitgebreid.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 uur-20.00 uur:
20.00 uur-20.15 uur:

20.15 uur- 21.00 uur:
21.00 uur-21.45 uur:
21.45 uur-22.00 uur:

koffie en thee
Algemeen praatje door Anja
Speerpunten van de school
Plannen komend schooljaar:
Ouderbetrokkenheid 3.0
Grip op de Groep
Opbrengstgericht werken
Leerlingvolgsysteem Zien
Cultuur in het hart van ons onderwijs
ICT: digitale leerroutes/ programmeren
Ontwikkelingen rond de scholen:
Inschrijvingen
Vikinghal
Rondje groepen:
eerste ronde
tweede ronde
informele afsluiting

Fair Trade
Op zaterdag 5 september zal de Werkschuit met een kraam op Kleurrijk Wijk staan.
De werkstukken van groep 8 van vorig jaar worden tentoongesteld. Groep 8 zal ook dit jaar
weer over Fair Trade werken. Het gaat dan vooral om het creëren van inzicht en
bewustwording hoe de productie van artikelen in sommige landen tot stand komt.

Streetwise
Op woensdag 2 september komt ANWB Streetwise op de Werkschuit. ANWB Streetwise is een
verkeersprogramma dat alle kinderen van de basisschool leert om beter om te gaan met het
huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de
kinderen graag ANWB Streetwise aan.
ANWB Streetwise wordt grotendeels op school of in de Vikinghal gegeven. Alleen de
leerlingen van groep 5 en 6 volgen hun les op straat. Zij leren over de remweg van een auto en
het gebruik van een veiligheidsgordel en stoelverhoger. Bovendien ervaren de kinderen in een
lesauto, door zelf te remmen (dubbele bediening), wat de remweg is en dat een auto niet
gelijk stilstaat. De les wordt gegeven door professioneel opgeleide instructeurs van de ANWB.

Lekkodagen
Op zaterdag 26 september vinden de Lekkodagen plaats.
De Werkschuit doet dit jaar weer mee!
De afgelopen week ben is juf Margreet de klassen langs geweest om de kinderen het een en
ander over de Lekkodagen op 26 september te vertellen. De Werkschuit is met een boot in
de haven en voorbijgangers kunnen daar verschillende activiteiten doen die de kinderen
bedacht hebben.
De kinderen die willen helpen bij deze activiteiten mogen zich opgeven voor een gedeelte
van deze middag. Wij staan bij de boot aan de hoofdsteiger van 12:00-16:30 uur.
De bedoeling is om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit goede doel is een project in
Ethiopië dat aansluit bij een van onze aandachtspunten van school: "Gezond en bewegen".
Een organisatie Events & Go wil in samenwerking met Respo International er voor zorgen
dat gehandicapten in dit land ook mee kunnen doen met sportactiviteiten. Hiervoor moet
materiaal aangeschaft worden.
Een oud leerling gaat met haar 3e-jaars medestudenten in oktober naar Ethiopië om ze
daarbij te helpen.
Uw kind kan zich bij de leerkracht opgeven.
U kunt ook een mail sturen naar: margreetabrahamsen@obsdewerkschuit.nl

Jaarkalender
De jaarkalender is u in de laatste week voor de vakantie toegestuurd. U kunt daar alle
activiteiten van het schooljaar op vinden. Bij de scheepstelegraaf wordt de betreffende
maand toegevoegd.

Folders
Aan het begin van een schooljaar wordt elke school overspoeld met folders. Veel bedrijven
hebben leuke aanbiedingen met abonnementen voor kinderen. We kunnen ons voorstellen
dat het aanbod niet bij iedereen welkom is. Daarom hebben we besloten de folders in de
kleuterhal en grote hal neer te leggen, zodat u zelf een keuze kunt maken.

Gezonde school
Denkt u aan de fruitdagen op maandag en woensdag!
Het zou fijn zijn als op de andere dagen ook fruit wordt meegegeven. Heel veel kinderen doen
dat al.

Adressenboekje
Eind september willen we een boekje uitgeven waar alle adressen van de kinderen van school
in vermeld staan. Het komt wel eens voor dat mailgegevens veranderen.
Wilt u uw gegevens goed nakijken?
Graag willen wij een akkoord van elke ouder, zodat alle gegevens goed in het boekje komen te
staan. De lijsten hangen op de deur van het lokaal.
Wilt u uw eigen namen achter de naam van uw kind schrijven, zodat het aanspreken van
elkaar wat makkelijker gaat. (ipv moeder van..)

Surfspot
Surfspot is een bedrijf waar ouders en leerlingen van onze school goedkoop software en
clouddiensten kunnen aanschaffen. Het gaat om Microsoft-producten als Adobe en Windows.
Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, meldt u zich aan op de website van Surfspot.
De school krijgt dan een melding dat u zich heeft aangemeld en stuurt een bevestiging.
Vanaf dat moment kunt u de aangeboden software bestellen.
Van de site:

Over SURFspot
SURFspot is dé not-for-profit ICT-webwinkel met speciale onderwijskorting op software,
clouddiensten en hardware. Exclusief voor zowel (ouders van) basisschoolleerlingen en
medewerkers in het basisonderwijs, als voor studenten en medewerkers in het Nederlands
hoger onderwijs.
Voor en door onderwijs
Alle universiteiten, ruim 25 hogescholen, enkele onderzoeksinstellingen en 7200 basisscholen
hebben voor leerlingen, studenten en medewerkers de deuren van SURFspot geopend. Als
gebruiker log je in met de gegevens waarmee je ook op je onderwijsinstelling inlogt. De
webwinkel is een initiatief van de not-for-profit organisaties SURFmarket en APS IT-diensten,
en opgericht op verzoek van het hoger onderwijs. SURFmarket beheert de webwinkel en
zowel APS IT-diensten als SURFmarket sluiten overeenkomsten met leveranciers.

Onderwijskorting
Via SURFspot kun je tegen de laagste prijzen software, cloudoplossingen of hardware kopen.
Je hebt een keuze uit ruim 250 artikelen van gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton,
McAfee en Microsoft. Welke producten je in de webwinkel vindt en welke prijzen je ziet, is
afhankelijk van de licenties die jouw onderwijsinstelling afneemt van SURFmarket. Voor de
meeste producten betaalt jouw onderwijsinstelling namelijk de licentie voor gebruik thuis. Dat
is 1 van de redenen dat SURFspot de producten zo goedkoop kan aanbieden. De korting loopt
op tot 90% ten opzichte van de adviesprijzen. Of in het kort: smart deals for education.
Gemakkelijk en snel
In de webwinkel bestel je gemakkelijk bijvoorbeeld software of een clouddienst die je nodig
hebt, en je ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of toegang te
krijgen tot de clouddienst. En kom je er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van de
klantenservice je verder. Legale software voor een betaalbare prijs, dat vindt je bij SURFspot.
https://www.surfspot.nl/

Agenda:
Datum

Activiteit

2 september

ANWB Streetwise
Koffie-inloop om 8:30 uur

4 september

Koffie-inloop om 8:30 uur

5 september

Kleurrijk Wijk

7 september

Informatieavond: aanvang 20:00 uur

26 september

Lekko-dagen

