Beste Ouders / Verzorgers.

In het jaarboek vindt u de praktische zaken met betrekking tot onze school. De
vakanties, activiteiten, belangrijke regels en afspraken staan hierin vermeld. In de
loop van dit schooljaar zullen nog wel meer activiteiten plaats vinden, deze zijn nog
niet bekend. Via de site en de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte!

Telefoonnummer
Onder schooltijd: 036-7670240
In andere gevallen: 0634926351

De groepen
De Eskimo’s
De Vikingen
De Indianen
De Aboriginals

( groep 1-2)
( groep 3-4)
( groep 5-6 )
( groep 7-8 )

Schooltijden
08.30 - 14.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
De deur gaat ’s morgens om 08.15 uur open.
De leerkrachten lopen met de kinderen om 14.00 uur mee naar buiten.

Het team
Mw. Monique Luca
leerkracht bij de Eskimo’s, werkt op maandag en dinsdag.
Mw. Tonny Hofstee
leerkracht bij de Eskimo’s, werkt van woensdag tot en met vrijdag.
Mw. Janine Heygi- van Dijk
leerkracht bij de Vikingen, werkt van woensdag tot en met vrijdag.
Mw. Veronique Meijer
Leerkracht bij de Vikingen, werkt op maandag en dinsdag.
Mw. Annemiek Haarman
Leerkracht bij de Indianen, werkt van maandag tot en met vrijdag.
Om de woensdag Bapo( vrij ), meester Jo vervangt haar op die dag.
Mw. Marjolein Plender
leerkracht bij de Aboriginals, werkt van maandag tot en met vrijdag
Dinsdags afwezig ivm studie. Meester Jo vervangt haar op doe dag.
Mw. Renée Holmes
Intern Begeleider, werkt op de donderdag.
Dhr. Mark Jonker
Vakleerkracht gymnastiek, werkt op de donderdag.
Mw. Farideh Askari
Administratief medewerkster, werkt op de woensdag.
Dhr. Jo Koot,
locatiedirecteur, werkt op de dinsdag bij de Aboriginals.
Om de woensdag bij de Indianen. De andere woensdag afwezig

Gymnastiek
Groep 1-2 krijgt gym in de speelzaal van de school. Liefst iedere dag.
De kinderen hebben geen speciale gymkleding nodig.
Groep 3-4-5 hebben op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur en ook op de donderdag van
12.00 uur tot 13.00 uur. Gymkleding en gymschoenen verplicht. Handdoek mee om
zich te kunnen verfrissen.
Groep 6-7-8 heeft op dinsdag gym van 13.00 tot 14.00 uur en op de donderdag van
13.00 tot 14.00 uur. Gymkleding en gymschoenen verplicht. Gymschoenen waarvan
de zool niet afgeeft. Handdoek mee om zich te kunnen verfrissen.
De gymlessen worden door de leerkrachten en vakleerkracht gegeven in de gymzaal
aan de Nederlandstraat, dat is aan de overkant van ons plein.

Eten en drinken
De kinderen nemen voor “het tien uurtje” eten en drinken mee. Dit kan ook een
fruithapje zijn, een liga/ koek of een boterham. Het drinken: sap of een melkproduct.
U weet dat veel drankjes te veel suiker bevatten. Er zijn gezonde en goede
alternatieven.
Voor de lunch wordt brood en drinken meegenomen.
Het is niet de bedoeling dat kinderen chips, snoep of priklimonade meekrijgen.

Verjaardagen
Op school mag de verjaardag gevierd worden. Gezonde traktaties zien wij het liefst,
chips mag ook. Maak het niet te gek, houd het klein.
De leerkrachten hoeven geen aparte traktatie.

Filmen in de klas
Het zal dit jaar een aantal keer gebeuren dat er wordt gefilmd in de klas. Dit doen
schoolbegeleiders of juf Renée in het kader van verdere professionalisering van de
leerkrachten. Leerkrachten worden gefilmd tijdens hun werk en krijgen daar feedback
op. Het kan zijn dat er dan ook wat kinderen op de film staan. De film is voor intern
gebruik en wordt na het feedback gesprek weer verwijderd.
Als u niet wilt dat uw kind wordt gefilmd kunt u ons dat laten weten.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie

23 oktober 2017
25 december 2017

27 oktober 2017
5 januari 2018

voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
studiedag

26 februari 2018
30 maart 2018
27 april 2018
30 april 2018
21 mei 2018
23 juli 2018
15 september 2017

2 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
11 mei 2018
21 mei 2018
31 augustus 2018

studiedag

30 oktober 2017

studiedag

27 november 2017

studiedag

5 februari 2018

studiedag
studiedag

25 mei 2018
27 juni 2018

Jaarkalender
maand
September 2017

Oktober 2017

dag
4: 1e schooldag
11: informatieavond voor ouders: start 19.00 uur en 19.45 uur.
11 t/m 14 september: omgekeerde oudergesprekken.
15: studiedag, kinderen zijn vrij.
19: Prinsjesdag
25: schoolfotograaf
25 t/m 29 : project: ik eet beter, groep 5-8
4: dierendag
4 : start kinderboekenweek thema: Spannend
13: afsluiting kinderboekenweek op De Kleine Wereld
23 t/m 27 : herfstvakantie
30: studiedag, kinderen zijn vrij.

November 2017

10: Sint Maarten
13: Sinterklaasversieringen aanbrengen
14/15: oudergesprekken
27: studiedag Kinderen zijn vrij.

December 2017

4 : Sinterklaas
6: Kerstversieringen aanbrengen.
21: Kerstviering
25 t/m 31: Kerstvakantie

Januari 2018

1 t/m 5: Kerstvakantie
8: eerste schooldag nieuwjaar.
22: start cito toetsen, periode1

Februari 2018

2: Ouderverslag mee
5: Studiedag, kinderen vrij
6/7: oudergesprekken
23: Carnaval/ juffen en meesterdag
26 t/m 3 maart: voorjaarsvakantie

Maart 2018

5: start na voorjaarsvakantie
23: Palmpasen
25: start zomertijd
29: Paasviering
30: Goede Vrijdag, vrij.
1 en 2 april: Pasen, vrij
3 april: start na Pasen
26: Koningsdag
27: start meivakantie.
11: einde meivakantie
14: eerste schooldag na meivakantie
20/ 21: Pinksteren, vrijdag

April 2018

Mei 2018

Juni 2018
Juli 2018

23: schoolreis
25: studiedag
11: Cito E toetsen groep 2 t/m 6.
27: studiedag
6: Eindfeest
6: ouderverslag mee
10/11 : Oudergesprekken
17: musical groep 7 / 8
20: laatste schooldag

Advisering voortgezet onderwijs
Na de zomer van schooljaar 2016 – 2017 zijn de zeven leerlingen van groep 8 naar
het voortgezet onderwijs gegaan:
3 Leerlingen VMBO BBL
1 Leerling VMBO KBL
3 Leerlingen Havo

