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We zijn weer begonnen
De zomervakantie ligt achter ons. Vol goede moed en frisse energie zijn we het schooljaar weer
begonnen! De kinderen, de juffen en de meesters zijn alweer hard aan het werk. We zijn blij dat we
iedereen weer gezond en wel hebben mogen verwelkomen. Laten we er met z’n allen een mooi,
gezellig en vooral leerzaam schooljaar van maken!

Algemene ouderavond
Donderdag 20 september aanstaande vindt de ouderavond plaats. Het programma ziet er als volgt uit:
● 18.30-18.45 uur ontvangst met koffie & thee
● 18.45-19.15 uur algemene informatie De Terp, door Rutger Slok
● 19.15-20.00 uur* eerste ronde klassen informatie, door leerkracht
● 20.00-20.45 uur* tweede ronde klassen informatie, door leerkracht
*= er zijn twee rondes voor ouders die meerdere kinderen op De Terp hebben.
Wij kijken uit naar een grote opkomst!

Snappet thuis inloggen voor groep 4 t/m 8
Met ingang van dit schooljaar bieden wij kinderen de mogelijkheid om thuis op hun Snappet
omgeving in te kunnen loggen. Kinderen kunnen op een computer of tablet op hun eigen Snappet
account werken. Via deze link komt u op de inlogpagina: https://app.snappet.org
Dit biedt u als ouder de gelegenheid om een kijkje te krijgen in het werk van uw kind. Daarnaast
hebben kinderen hierdoor de mogelijkheid om thuis extra te oefenen binnen de werkpakketten
(werkpakketten zijn een onderdeel binnen Snappet). Het is niet de bedoeling dat kinderen de
reguliere lessen thuis maken. Thuis mogen kinderen alleen aan de werkpakketten werken.
Tevens wil ik langs deze weg benadrukken dat het niet de bedoeling is dat kinderen in hun vrije tijd
heel veel schoolwerk moeten maken. Vooral met mate; vrije tijd, spelen, ect. zijn ook heel belangrijk.
De kinderen ontvangen van de leerkracht de inloggegevens.

Zelfredzaamheid kinderen
Om de zelfredzaamheid van kinderen te bevorderen, is het sinds vorig schooljaar beleid dat kinderen
vanaf groep 5 bij de ingang van de school afscheid van hun ouder/verzorger nemen, en vervolgens
zelfstandig naar de klas gaan. Wij merken dat dit een positief effect heeft op de zelfredzaamheid van
de kinderen en de rust in de school. Om deze reden blijft dit beleid gehandhaafd.
Uiteraard is het nog altijd mogelijk om even mee te lopen naar de leerkracht van uw kind als dit écht
nodig is.

Hulpouders gezocht voor crea op vrijdag
Vrijdag 28 september aanstaande start het eerste “crea blok” van dit schooljaar. De kinderen van
groep 3 t/m 8 werken een periode van 4 vrijdagen (van 11.10 uur tot 12.30 uur) groepsdoorbroken
aan diverse creatieve vakken.

Voor het aanbod aan creatieve activiteiten zijn wij nog op zoek naar ouders die in de gelegenheid zijn
hieraan mee te doen. Bent u bijvoorbeeld goed in breien, houtwerk, dansen, techniek of totaal iets
anders en lijkt het u leuk om dit een periode van 4 weken met een groepje kinderen (groepsgrootte
in overleg, afhankelijke van de activiteit) te doen? Meldt u zich dan vooral aan bij Jolanda of Rutger.

Klassenouders
Ook dit schooljaar willen wij per groep weer gebruik maken van twee klassenouders.
Hebt u hierin interesse, dan kunt u zich per mail opgegeven bij: j.vandenberg@deterpweesp.nl

Hulpouders gezocht voor luizencontrole
Voor het nieuwe schooljaar zijn we ook dringend op zoek naar hulpouders voor de luizencontrole.
De luizencontrole vindt plaats ná elke vakantie bij voorkeur op de woensdag en vrijdag, echter is het
ook zeker mogelijk dat u zich aanmeldt voor een andere dag die u beter uitkomt! In het nieuwe
schooljaar willen wij kijken of het haalbaar is twee hulpouders per klas te krijgen, zodat het minder
tijd kost (half uurtje per controle) én er dus ook op andere dagen gecontroleerd kan worden dan de
woensdag en vrijdag. Dus…. meld u snel aan bij: j.vandenberg@deterpweesp.nl
Vanzelfsprekend wordt u “ingewerkt” door de huidige hulpouders!

Schoolfotograaf
Maandag 17- en dinsdag 18 september aanstaande komt de schoolfotograaf.
Op beide dagen worden er van de kinderen foto's gemaakt. Dus wilt u dat uw kind zowel op de
groepsfoto als op de individuele foto dezelfde kleding aan heeft, dan dient u hiermee rekening te
houden! Onder schooltijd worden de broertjes/zusjes foto's gemaakt, van de kinderen die op De
Terp zitten.
NB. Als u een broertje/zusje foto wilt laten maken met een broertje/zusje die NIET op De Terp zit,
dan is deze service alléén mogelijk op: Maandag 17 september van 15.00 – 15.45 uur!
U dient zich hier wel van te voren voor op te geven bij Jolanda van den Berg, en dan ontvangt u de
tijd wanneer u aan de beurt bent.

Sportdag groep 5 t/m 8
Deze week is de informatiebrief meegegaan met uw kind over de sportdag, die gehouden zal worden
op dinsdag 2 oktober a.s. Denkt u er nog even aan het strookje in te vullen en in te leveren bij
Jolanda van den Berg? We kunnen ook nog veel hulpouders gebruiken!



TSO-nieuws

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad!
In het systeem zagen wij dat er al veel ouders hun kind hebben aangemeld voor de TSO. Onze dank
hiervoor. Mocht u dit echter nog niet gedaan hebben, wilt u dan de dagen dat uw kind gaat
overblijven aanvinken, de zogeheten TSO momenten.
Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag.

Onderstaand het eerste tosti-rooster voor dit jaar.
Week 37: 10-13 september groep 1/2A
Week 38: 17-20 september groep 1/2B
Week 39: 24-27 september groep 3
Week 42: 15-18 oktober groep 4
Week 45: 5-8 november groep 5
Week 46: 12-15 november groep 6
Week 47: 19-22 november groep 7
Week 48: 26-29 november groep 8
Voor de nieuwe ouders: uw kind mag dan een tosti ( ham, kaas, worst) mee naar school nemen en
dan zullen wij die voor hem/haar bakken.
Dit is echter géén verplichting.
Tevens vragen wij om uw kind tijdens de overblijf gedoseerd drinken mee te geven. Het is ons
opgevallen dat veel kinderen bv een fles met een halve liter drinken mee hebben. Dit is wel veel,
vooral voor de kleuters.
Wij hebben namelijk bij de overblijf de regel dat de kinderen hun drinken opdrinken.
Wij zien elkaar weer snel!
met vriendelijke groet,
Mirjam van Galen Last
coördinator TSO de Terp

Belangrijke data komende periode:
● 17 en 18 september: schoolfotograaf
● 20 september: informatieavond
● 28 september: start crea1
● 2 oktober: sportdag groep 5 t/m 8
● 3 t/m 8 oktober: oudercontactweek
● 3 oktober: start kinderboekenweek
● 5 oktober: dag van de leraar

