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Beste ouders,
Dit is de OUDERKRANT van onze school.
Het is een soort nieuwsbrief die minstens één keer per
maand op de vrijdag met de kinderen wordt
meegegeven. De ouderkrant is bedoeld om u
regelmatig te informeren over zaken uit de school.
We hopen dat u onze ouderkrant meteen even
doorleest en hebt u vragen of opmerkingen: kom even
langs of bel met 599745.
Ingeborg Schrama, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn deze week prima van start gegaan. Bijna 380
kinderen waren present en ze hadden er zin in! Fris in de
kleren en met leergierige ogen en oren zijn ze naar hun
klas gegaan. Er zijn dit jaar 17 groepen, 5 kleutergroepen en alle groepen 3 tot en met 8 dubbel.
Ons jaarboekje (de schoolgids) krijgt u vandaag thuis,
tegelijk met deze ouderkrant, één per gezin; het
oudste kind brengt dit boekje mee. Svp bewaren om
op te zoeken als u iets moet/wilt weten.
Bij deze schoolgids krijgt u ook een klassenlijst met
alle namen, adressen en telefoonnummers van de
kinderen uit de klas. Bewaren!
Kijkt u op deze klassenlijst ook even uw gegevens na.
Mocht er een wijziging hebben plaatsgevonden dan
kunt u dit aangeven op de brief die bij deze
ouderkrant zit en dan aan uw kind mee naar school
geven. Let u hierbij vooral ook op de telefoonnummers, die bij ons bekend zijn.
Activiteitenkalender: u krijgt ook vandaag net als
andere jaren weer een activiteitenkalender, zodat u
weet wat er in de loop van het jaar allemaal aan
extra’s te doen is op school. Ook weer één per gezin.
Bewaren!
Kleuters en groepen 3 en 4: kusje bij de buitendeur!
We vinden het geen probleem dat sommige, vooral
nieuwe jongste kinderen in het begin steeds even
naar binnen worden gebracht tot bij de klas.
We vragen u wel om vanaf de tweede week uw
kleuter te wennen aan het zelf naar binnen gaan.
Dus: kusje bij de buitendeur en het kind zelf de jas
aan de kapstok laten hangen en zelf naar de klas laten
gaan. De juffen staan al bij de klasdeur te wachten.

Het is dan veel rustiger op de gang en veel
overzichtelijker voor uw kind en voor de andere
kleuters. Gebruikt u svp ook de juiste buitendeur, dus
de kleuteringang.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan natuurlijk ook zelf
naar binnen, maar dan wel door de ingang bij de
groepen 4.
Inloop: kinderen mogen ’s morgens en ’s middags zelf
naar binnen gaan vanaf 10 minuten vóór tijd.
Op de speelplaats gaat dan de 1e bel en bij de kleuters
gaat dan de schooldeur open. Om 5 minuten vóór tijd
gaat de 2e bel: nu mòeten alle andere kinderen naar
binnen. Om 8.30 uur en om 13.15 uur is de school
begonnen. Wie later is, komt dan te laat. De schooldeuren zijn al dicht en deze kunnen niet meer van
buiten af open. Alleen de hoofdingang aan de
Montgolfierstraat blijft open, even omlopen dus.
Fietsen: omdat er veel kinderen met de fiets komen,
willen we, net als vorig jaar, een afspraak maken over
het stallen van de fietsen. De kinderen van groep 1
t/m 4 stallen hun fiets bij de kleuteringang.
De groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van
groep 4 neer.
Eten of drinken meenemen? Op onze school nemen
de kinderen hoogstens 1 stuks fruit mee of 1 boterham. Geen koeken of snoep, geen drinken. Dit geldt
voor alle groepen. In alle klassen is de hele dag
voldoende fris water beschikbaar. Zie ook onze
schoolgids.
Woensdag speeldag: elke woensdag mogen de
kinderen klein buitenspeelmateriaal mee naar school
brengen om tijdens de pauze mee te spelen.
De kinderen krijgen een dag ervoor een seintje van
hun leerkracht!

PERSONEEL
Met ingang van deze week is er een nieuwe juffrouw
op onze school werkzaam; dit is juffrouw Wencke
van de Westerlo. Juffrouw Wencke is de nieuwe
interne begeleider op onze school voor de
onderbouw. Zij neemt de taken over van juffrouw
Floortje die vanaf dit schooljaar weer voor de klas
staat in groep 3b. Juffrouw Wencke zal aanwezig zijn
op de maandag, dinsdag en donderdag.
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Voor het vervangingswerk dit schooljaar:
- Onderbouw: juffrouw Inge van de Ven.
Juffrouw Inge is al bekend op onze school.
Zij is vanaf januari t/m juni onze leerkracht voor
de instroomgroep geweest.
- Bovenbouw: juffrouw Chantal van der Heijde.
Ook juffrouw Chantal is bekend op onze school.
Juffrouw Chantal heeft vorig schooljaar juffrouw
Marjolein vervangen in groep 4b.
Stagiaires:
Dit schooljaar hebben we drie stagiaires die met hun
laatste jaar van de pabo bezig zijn. Zij zijn op vaste
dagen in de klas en nemen ook regelmatig taken van
de leerkracht over. Als ouder zult u merken dat de
studenten voor en na school ook bij de deur van de
klas staan om uw vragen te beantwoorden.
Daarnaast zijn de studenten aanwezig bij informatieavonden en gesprekken met ouders.
- Juffrouw Marlies: is er de eerste helft van het jaar
op donderdag in groep 1c van juffrouw Sandra.
De tweede helft van het jaar is ze er de hele week.
- Juffrouw Saskia: is op maandag en dinsdag in
groep 3a van juffrouw Kim.
- Juffrouw Karin: is op maandag en dinsdag in
groep 6b van juffrouw Josanne.

INFORMATIE-AVOND 3 SEPTEMBER
Op maandag 3 september is er een informatie-avond
voor de ouders van de groepen 2 t/m 8. Dit jaar geen
inloop met kinderen erbij, maar een “praatavond” met u
als ouders: wat krijgen de kinderen dit jaar allemaal?
Welke boeken/methodes en andere materialen
gebruiken we daarbij? Hoe zetten we de computer in bij
het onderwijs? Hoe betrekken we u als ouders bij onze
school? Bij deze ouderkrant vindt u een uitnodiging voor
deze informatie-avond. We verwachten alle ouders.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Een tijd geleden heeft de Medezeggenschapsraad via de
ouderkrant laten weten op zoek te zijn naar nieuwe
leden. Twee ouders hebben enthousiast gereageerd en
dat betekent dat we het komend schooljaar met een
volledige MR van start kunnen gaan. Namens de MR
heten wij B. Boerenkamp en J. Messelmi van harte
welkom. Ook binnen het team is gezocht naar een nieuw
MR lid en meneer Robert gaat de MR het komend jaar
versterken.

21 SEPTEMBER: EEN EXTRA VRIJE DAG
Vrijdag 21 september zijn alle kinderen van groep
1 t/m 8 vrij. Op deze dag houden wij onze jaarlijkse
teamdag en is de school gesloten.
DUS GEEN SCHOOL, ALLEMAAL EEN EXTRA VRIJE DAG!!

EXTRA VERLOF AANVRAGEN
Kinderen zijn in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig.
Dit is bij wet geregeld. Die leerplicht geldt voor alle
schoolweken dus ook voor de laatste en eerste weken
van een schooljaar.
Extra verlof, eigenlijk gaat het dan om vrijstelling van
de leerplicht, kan alleen gegeven worden door de
directeur en de bouwmanagers. Overleg svp tijdig met
hen, voordat u elders verplichtingen aangaat
(vliegtickets/afspraken met anderen/camping- of
hotelboekingen). Om teleurstellingen te voorkomen
toch nog een keer de belangrijkste zaken op een rij.
In de leerplichtwet staat beschreven welke situaties
wel en welke ook niet in aanmerking komen voor
vrijstelling van de leerplicht.
In deze wet staat bijvoorbeeld dat onder andere het
eerder vertrekken of later terugkomen omdat het druk
is op de weg, vakantie van andere kinderen in het
gezin, een uitnodiging van familie of vrienden om mee
te gaan of het gebrek aan andere boekingsmogelijkheden (vaak omdat er te laat is geboekt)
GEEN reden zijn voor vrijstelling. In dit soort gevallen
wordt er dan ook geen verlof verleend.
De regeling die ouders van buitenlandse kinderen de
mogelijkheid gaf om ééns in de drie jaar vervroegd naar
het buitenland te reizen, is al enige jaren vervallen.
“Verlengde vakanties” zijn daardoor niet meer mogelijk.
De school mag hiervoor geen toestemming meer geven.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op
onze website onder “praktische info”.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van
de directeur of leerplichtconsulent wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan leiden tot een
proces-verbaal.
Daarom willen wij u nogmaals wijzen op de zomervakantie 2013: van 1 juli t/m 9 augustus!
Op school kunt u een folder vragen waarin de
afspraken nog eens op een rijtje staan. Ook op de site
www.rijksoverheid.nl van het ministerie kunt u
verdere informatie vinden.

