
 

 

Nieuwsbrief 1  

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Afsluiting Isala en start nieuw schooljaar 

We kijken met heel veel plezier terug op onze traditionele en wervelende afsluiting van het 

afgelopen schooljaar in het Isalatheater.  

De bestelde DVD’s zijn binnen en zullen bij de kennismakingsgesprekken volgende week 

overhandigd worden.  

 

We hebben maandag een fijne start met elkaar gemaakt en hebben veel zin om er met de 

kinderen en u een mooi jaar van te maken.  

Het team wil iedereen bedanken voor de enthousiaste reacties op het nieuwe logo, onze 

nieuwe plannen, onze nieuwe website en de nieuwe “naamborden”. 

 

Nieuwe plannen 

In deze eerste periode zullen wij starten om gedurende 1 lesmiddag per week onze 

leerlingen te laten kiezen uit een bepaald activiteitenaanbod. 

Wij gaan deze lesmiddag niet alleen zelf met de leerlingen aan de slag, maar hebben ook 

met externe partijen afspraken gemaakt. 

 

Op onze studiedag op 6 september a.s. zullen wij de laatste hand leggen aan de planning / 

beschrijving concrete aanpak van onze pijlers:  

 

persoonlijke groei – digi-slim – creativiteit/experiment 

 

Ik kan u al wel melden dat we de eerste periode met de volgende externe partners zullen 

samenwerken: SKVR (muziek), het Erasmus Junior College (gaming en 2e helft jaar 

psychologie), Sportcentrum Slingerland (weerbaarheidstraining/karate) en Connectis 

(programmeerlessen). 

Op de website onder “De CSV: Waar het draait om jou” staan de pijlers kort beschreven. 

In de schoolgids kunt u het hele aanbod nalezen. 

 

Website / schoolapp 

Op de nieuwe website treft u geen groepspagina meer aan. Zeer binnenkort zal de leerkracht 

vanuit een schoolapp foto’s en mededelingen/nieuws naar de ouders van zijn/haar eigen 

groep sturen. 



Via deze snelle weg hopen wij u op de hoogte te kunnen houden van wat er zoal in de eigen 

groep bijvoorbeeld als thema’s /activiteiten centraal staan of wat de kinderen tijdens 

excursies of gastlessen ervaren.  

Niet alleen blijft u zo goed op de hoogte, maar kan het ook een mooie aanleiding zijn om met 

uw kind in gesprek te gaan over wat hij of zij op school gedaan of beleefd heeft.  

 

Nieuwe naamborden en onderhoud 

Een speciaal woord van dank aan Jeroen en Emiel van Essen die ons geholpen hebben de 

prachtige nieuwe naamborden op te hangen. 

Afgelopen zaterdag is er één bij de hoofdingang geplaatst en vandaag is het tweede 

opgehangen boven de ruimte van de BSO. Volgende week komt er nog één aan de kant van 

de Alkenlaan. 

Tevens is door hen in de vakantie het grote speelplein - met name onder de boom -

aangepakt, waardoor er geen tegels meer ongelijk liggen door de wortels. 

De komende tijd worden nog een paar noodzakelijke klussen uitgevoerd. 

 

Vernieuwing informatieavond start schooljaar 

Wij hebben de informatieavond ”oude stijl” losgelaten. 

Over de nieuwe aanpak, nl. nadere kennismakingsgesprekken met u, uw kind (vanaf groep 

4) en de eigen leerkracht gedurende 10 tot 15 minuten bent u per aparte mail eerder 

uitgebreid geïnformeerd. 

 

Vacatures bestuur 

In de laatste nieuwsbrief in juli is melding gemaakt van vacatureruimte binnen het bestuur 

voor een algemeen lid (personeel) en voor een nieuwe penningmeester. 

Indien u belangstelling heeft voor een rol binnen het bestuur, kunt u dit kenbaar maken door 

een mail te sturen naar: bestuur@decsv.nl 

 

Schoolreis 

Het met de hele school op pad gaan is in de lustrumweek in mei zo goed bevallen, dat we 

besloten hebben om nu met de hele school (groep 1 t/m 8) op 15 september a.s. naar 

Duinrell te gaan. 

We vertrekken rond 08.45 uur en zijn tegen 17.00 uur weer terug bij school. Nadere 

informatie volgt. 

Indien ouders van nieuwe leerlingen (in groep 1) denken dat deze eerste schoolreis mogelijk 

te pittig is, aarzel dan niet even contact op te nemen met de leerkracht. 

 

Opgeven begeleiding/klassenouders 

Indien u belangstelling heeft om als begeleider naar Duinrell mee te gaan , dan kunt u een 

mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind. 

Indien u belangstelling heeft om klassenouder te worden, dan kunt u dit ook per e-mail 

kenbaar maken aan de groepsleerkracht. 

 

Klassenouders (2 per groep) worden – indien zij dit zelf ook wensen – standaard 

meegevraagd op schoolreis. Verder wordt van klassenouders verwacht dat zij bij de meeste 

(buitenschoolse) activiteiten de groepsleerkracht op organisatorisch gebied kunnen 

ondersteunen en dat zij participeren in commissie(s) voor bijvoorbeeld Kinderboekenweek, 

Sint-, Kerst en Paasviering, Sporttoernooien en Sportdag. 

 

U kunt zich tot uiterlijk maandag 28 augustus a.s. opgeven voor begeleider en/of 

klassenouder via een e-mail naar de groepsleerkracht. 

mailto:bestuur@decsv.nl


Studiedag 

Woensdag 6 september a.s. heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 

 

Luizenpluizen 

Woensdag 30 augustus a.s. zullen de kinderen gecontroleerd worden op luizen.  

 

Uitbreiding Brood en Spelen BSO (en VSO) 

Per start van dit schooljaar heeft bij de BSO een uitbreiding plaatsgevonden. Na schooltijd is 

hiervoor op school een lokaal beschikbaar. Met de oudste kinderen kunnen hier activiteiten 

gedaan worden. 

 

Bericht van het Centrum Jeugd en Gezin 

Het CJG beschikt inmiddels over folders van de nieuwe editie van het Kindpakket,  

Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Geldtips. 

 

Deze bevatten informatie voor gezinnen die moeten rondkomen van weinig geld. Ze komen 

in de plaats van de vorige versie van de folders, omdat een aantal gegevens is gewijzigd.  

 

Deze folders zijn binnenkort ook verkrijgbaar bij de administratie.  

 

Nieuwe leerlingen 

Het nieuwe schooljaar hebben we de volgende leerlingen verwelkomd: 

In groep 1/2A: Alec Santcroos, Mingen Song, Kamal Tjardiwal, Ipek Kurekci en Zejna 

Hadziavdic. 

In groep 1/2B: Elif Keijzer, Safia Magamadov en Ethan Hulshoff. 

In groep 1/2C: Amy Gullit, Charlotte Dammers, Stanley Chen en Isher Sangha. 

In groep 4: Haris Hadziavdic. 

In groep 7: Frederique Kunst 

In groep 8: Ellen Blandford 

 

Wij wensen hen veel plezier op de CSV! 

 

  Verjaardagen 

  Datum    Naam           Groep 

25 augustus   Madelief van Essen  4 

25 augustus   Zejna Hadziavdic  1-2A 

26 augustus   Flynn van der Basch  7 

27 augustus   Vicky von der Ohe  4 

31 augustus   Gijs van Oort  7 

31 augustus   Daniël Pijl  4 

3 september   Sammie Krootjes 1-2A 

4 september   Celine Saathoff  1-2A 

6 september   Koen Hendriks  7 

11 september   Chloe Twigt  5 

13 september   Manouk Bislick  8 

14 september   Menno Hirt  1-2A 

16 september   Yousef Aboud  3 

20 september   Emily Tjoa  7 

20 september   Hugo Vijlbrief  4 
 

 


