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Agenda 

Week 35 Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 8 september Informatieavond groepen 1/2, 3, 7 en 8 

Donderdag 9 september Informatieavond groepen 4, 5 en 6 

Woensdag 15 september  Klankenkaravaan (meer informatie volgt) 

Donderdag 16 september Studiedag; alle kinderen vrij 
 

Van start gegaan 

De eerste week zit er al weer op.  

Maandag was het voor iedereen een dag met heel veel blije gezichten. 

Op het plein een welkom-tekst waarbij iedereen met stoepkrijt zijn/haar 

eigen naam mocht schrijven. Tegelijkertijd kreeg u, als ouder, de 

gelegenheid om even naar binnen te spieken bij het raam van de klas 

van uw kind. Een mooi begin voor iedereen.  

Alle kinderen zijn al aardig gewend aan hun nieuwe plekje, tafel, 

meester, juf en-/of klas.  

Met elkaar gaan we er een mooi en leerzaam jaar van maken.  

  

’t Ranonkeltje 

’t Ranonkeltje is de nieuwsbrief voor u. Via deze nieuwsbrief 

houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen 

binnen en rond de school. Deze nieuwsbrief komt ongeveer om de 

drie weken. De nieuwsbrief kunt u ook terug te vinden in de 

(digitale) boekenkast in het ouderportaal. 

 
 

Rectificatie studiedag 

Een rectificatie binnen het vakantie en studiedagenrooster; de eerste studiedag is op 

donderdag 16 september! i.p.v 15 september. Excuus. 

 

Digitale boekenkast 

Tip: In het ouderportaal is een digitale boekenkast te vinden. Hierin kunt u diverse 

documenten, nieuwsbrieven, kalender en roosters teruglezen.  

 

Kennismakingsgesprek nieuwe kleuters 

De ouders van de nieuwe kleuters worden na 6 weken voor een kennismakingsgesprek 

uitgenodigd. Hier krijgt u t.z.t. een uitnodiging voor.  

 

  

‘t Ranonkeltje 



 

 

 

 

 

Vooraankondiging informatieavond 

Dit schooljaar willen we graag een informatieavond organiseren binnen de mogelijkheden die 

er zijn. Er zijn nog steeds maatregelen waar wij mee te maken hebben. Ook kijken naar wat 

al wel kan en op welke manier.  

 

De informatieavond wordt gespreid georganiseerd: 

Voor de groepen 1/2, 3, 7 en 8 is de informatieavond op woensdag 8 september.  

Voor de groepen 4, 5 en 6 is de informatieavond op donderdag 9 september. 

 

Komende week ontvangt u via het ouderportaal de exacte tijden. En op welke manier u zich 

kan opgeven.  

 

Om voor iedereen voldoende ruimte en het gevoel van veiligheid te bieden, doen we deze 

informatieavond aan de hand van een aantal afspraken:   

*één ouder per kind  

*bij binnenkomst en in de gang draagt u een mondkapje 

*zodra u zit, mag het mondkapje af.  

*u kunt, als u dit wilt, uw handen desinfecteren bij binnenkomst in de klas van uw kind. 

 

Oproep  

Heeft u toevallige nog oude overhemden (om te schilderen) en oude kranten over? Wij 

zouden deze heel goed in ons beeldende vormingslokaal kunnen gebruiken. Heeft u dit over 

dan ontvangen wij deze graag van u.  

 

Beeldende vorming 
Beste Ouders en verzorgers, 
 
Dit schooljaar verzorg ik de Beeldende Vorming (BeVo) lessen voor jullie kinderen van  groep 3 t/m 8 
op de dinsdag en woensdag, en op de woensdagmiddag ga ik het naschoolsatelier verzorgen. 
 
Mijn brede creatieve achtergrond van beeldende kunst, interieur- architectuur- meubel, textiel en 
meer, ga ik inzetten bij het vormgeven van de BeVo lessen. 
 
Ik werk graag met het hergebruiken van materialen, en zal jullie zeker vragen om materialen te 
verzamelen, waarmee de kinderen kunnen gaan Upcyclen. 
 
Naast het lesgeven, heb ik een atelier in Amsterdam, waar ik workshops aanbied en accessoires 
ontwerp en maak voor vrouwen en kinderen, welke probeer te verkopen in de webshop, op markten 
en in winkels. 
Met al deze ervaring aan creativiteit, wil ik van het Ranonkel Atelier een inspirerende plek maken voor 
de leerlingen, waar ze aan de slag kunnen gaan met experimenteren en het uitvoeren van hun eigen 
ideeën rondom een thema.  
 
Ik wil gaan inspelen op thema's die leven in de school, zoals het Wereldfeest en de 
Kinderboekenweek, en daarbij de kinderen prikkelen en begeleiden bij hun ontwerp en 
uitvoering, waarbij vooral het creatieve proces belangrijk wordt gevonden. 
 
Erg leuk en spannend om hiermee aan de slag te gaan op Ranonkel! 
 
Hartelijke groet, Lyviënne Maria Blackman 
 



 

 
 

 

 

 

 

Schoolmaatschappelijkwerk 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


