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Op tijd op school

Activiteiten

Graag willen wij erop wijzen dat kinderen op tijd op school dienen te komen. Dat
gebeurde in de afgelopen weken helaas nog niet altijd. Als een leerling te laat in de
klas komt, is dat storend in de groep. En daarnaast is het voor de leerling zelf ook niet
fijn als hij/zij te laat binnenkomt. Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw kind op tijd op
school aanwezig is? Tien minuten voor de aanvang van de les gaat de eerste bel en
gaan de deuren van de school open. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig. De
tweede bel gaat om 8.30 uur en dat betekent dat de lessen gaan beginnen.

Oktober
10 Koffie voor ouders
12 Schoolshow groep 4 en 7
19 Studiedag 2

Ongeoorloofd verlof
De leerplichtambtenaren zijn vorige week bij ons op school geweest en wij hebben de
afspraak gemaakt om preventief te gaan handelen om ongeoorloofd verlof te
beperken.

(Leerlingen vrij)
20 t/m 28 Herfstvakantie
30 Jaarvergadering OR/MR
31 Hoofdluiscontrole



Regelmatig te laat komen valt onder ongeoorloofd verlof. Als dit te vaak
voorkomt dan zijn wij verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
 Ook wil ik u wijzen op de aanvragen voor extra vakantie of voor
vakantieverlening. Verlof voor extra vakantie of vakantieverlenging is vrijwel
niet mogelijk. Alleen wanneer het door de specifieke aard van het beroep van
één van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie
een gezinsvakantie van twee weken te hebben. Een aanvraag hiervoor moet
minimaal zes tot acht weken van tevoren ingediend worden bij de
schoolleider, eventueel met een werkgeversverklaring, waaruit ook de
specifieke aard van het beroep blijkt.
Heeft u verdere vragen over de leerplicht, dan kunt u een informatiefolder ophalen
bij Bianca (schoolleider).

Koffieochtend
Woensdagochtend 10 oktober wordt er een koffieochtend georganiseerd.
U bent als ouder van harte welkom!
Dé kans om andere ouders te ontmoeten, maar dit keer ook de mogelijk om te
luisteren naar ervaringen van onze leerlingen over het werken op de Chromebooks en
de nieuwe aanvankelijk leesmethode lijn 3. De bijeenkomst is van 08.30 tot 09.30 uur
en vindt plaats in de koffiekamer.

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen
thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school
schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar
www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten
van het abonnement start de levering van de melk. (Zie bijgevoegde flyer)
1

Vervanging
Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat er invallers beschikbaar zijn voor leerkrachten die afwezig zijn. Aangezien
we tot het uiterste willen voorkomen dat we een klas naar huis moeten sturen, worden we soms genoodzaakt intern
tot verschuivingen over te gaan.
Het kan dus voorkomen dat de leerkracht van uw kind enkele dagen in een andere klas moet vervangen, terwijl de
eigen klas wordt opgevangen door een invaller (die bijvoorbeeld alleen ervaring heeft in de onderbouw). Ook kan
een onderwijsassistent worden gevraagd de klas op te vangen. Wij vragen uw begrip voor deze situaties. Slechts in
uiterste noodzaak zullen er groepen kinderen thuis moeten blijven.

Protocol voor het thuis blijven van groepen leerlingen:
 in principe niet op de eerste dag van een ziekmelding (die komt
namelijk bijna altijd onverwachts)
 voor leerlingen waarvoor geen opvang thuis is, wordt binnen de
school iets geregeld

 door onderling schuiven hoeven we niet steeds dezelfde klas naar huis te laten gaan.
NSCCT
Zoals uitgelegd is op de informatieavond 2017-2018 doet groep 5 voor de herfstvakantie de NSCCT (niet cognitieve
capaciteiten toets) ter aanvulling op ons leerlingvolgsysteem.
De leerlingen gaan anderhalf uur aan de slag met 5 korte taken, de toets wordt afgenomen door de intern begeleider
Paula Dirksen. De leerkracht Yvonne observeert hoe de kinderen de toets uitvoeren.
De uitslag geeft een leerpotentieel aan, wat zijn de mogelijkheden van dit kind. Als deze een groot verschil met de
CITO toetsen aangeeft bespreekt de leerkracht dit met u in een oudergesprek.

De eerste bonnetjes/kaartjes zijn al binnen!

t/m 14 oktober

2

