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Nieuwsbrief
SBO van Heuven Goedhart

Belangrijke data
September
15 september (14.30-15.30 u)
Informatiemiddag:
Groep 1 t/m 7
15 september (18.00-19.00 u)
Informatieavond:
Groep 1 t/m 8
15 september (19.00- 19.30 u)
Voorlichting VO
Groep 8
30 oktober t/m 9 november
Kinderboekenweek
15 september (18.00-19.00 u)
Informatieavond:
Groep 1 t/m 8
2 oktober
Sportdag
Groep 1 t/m 4
2 oktober
Naar de kinderboerderij
Groep 8
15 oktober
Les Bureau HALT:
Invloed op de groep
Groep 6-7-8
16 oktober
Studiedag leerkrachten
KINDEREN ZIJN vrij
19 t/m 23 oktober
Herfstvakantie

Het was weer heerlijk om alle leerlingen te zien afgelopen maandag! En wat zijn
ze gegroeid in de afgelopen weken!
De week stond vooral in het teken van kennismaken met je nieuwe klasgenoten
en de juf of meester. Vanaf komende maandag gaan we weer hard aan werk,
want er valt weer een boel te leren dit schooljaar.

GYM EN ZWEMMEN
Op donderdag en vrijdag hebben alle groepen gym van Juf Aivi. Wilt u uw kind
een sportbroek en sportshirt meegeven? En gymschoenen voor in de zaal?
Op maandag gaan de leerlingen van groep 5 en groep 6 zwemmen. Zij gaan hier
met de bus naartoe. Wilt u uw kind in een plastic tas een badpak of een
zwembroek meegeven en natuurlijk een handdoek?

PAUZESPORT
Vanaf dit schooljaar wordt er voor onze leerlingen in hun middagpauze
sportactiviteiten georganiseerd (Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Hiervoor komen medewerkers van Feyenoord.
Er zijn 2 activiteiten per pauze waar de kinderen uit kunnen kiezen, daarnaast is
er gedeelte op het schoolplein waar de kinderen, die niet mee willen doen, zelf
kunnen spelen.

TE LAAT KOMEN
De lessen starten om 8.30 uur. Is uw kind dan niet in de klas, dan wordt hij of zij
als te laat geregistreerd. Wij hanteren onderstaande afspraken m.b.t. het te laat
komen:
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ZIEK EN VERZUIM

CORONA

Als uw kind niet op school kan komen omdat het ziek is, willen wij dat graag
weten. Wij verzoeken u in dat geval de school te bellen tussen 7.45 en 8.15
uur. U kunt ook een bericht sturen naar sbovhg@boorrotterdam.nl of
rechtstreeks aan de leerkracht via de Parro-app (LET OP: de leerkracht ziet
alleen de berichten die vóór 8.15 uur gestuurd worden).
Als u ons niet gebeld of gemaild heeft en uw kind is om 08.45 uur niet op
school, nemen wij contact met u op. Als wij geen gehoor krijgen, dan
registeren wij de afwezigheid als ongeoorloofd schoolverzuim. Na drie keer
ongeoorloofd schoolverzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Wanneer uw kind langer ziek is, vragen wij u om na het weekend altijd nog
even te bellen om door te geven dat uw kind nog niet komt. Zo weten wij zeker
dat er niets naars gebeurd is onderweg.

VERLOF
De leerplichtige leeftijd voor leerlingen is 5 jaar. Mocht u verlof willen
opnemen dan moet u dat schriftelijk en tijdig (tenminste een week
voorafgaand aan het verlof) aanvragen. Een formulier kunt u ophalen bij de
administratie. De directeur besluit of het verlof past binnen zijn mogelijkheden
om verlof toe te kennen. Het moet dan gaan om verlof gelijk aan of korter dan
tien dagen.

Schoolgids

We kennen verschillende soorten verlof/afwezigheid:
- Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts regelt u zelf
met de eigen leerkracht. Wij verwachten dan dat uw kind zo lang als mogelijk
gewoon op school is en na de afspraak snel weer terug komt.
- Verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenissen en dergelijke moet schriftelijk
worden aangevraagd bij de directeur
- Verlof voor extra vakantie wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend.
Een verzoek hiervoor moet ruim tevoren schriftelijk worden ingediend bij de
directeur met een verklaring van de werkgever dat de aanvrager niet op een
ander moment verlof kan opnemen.
Aanvraag voor verlof langer dan tien dagen wordt altijd ingediend bij de
leerplichtambtenaar met een advies van de school. Hiervoor geldt dat de
aanvraag tenminste 8 weken voor de datum van het verlof moet worden
ingediend.

Onze schoolgids staat
binnenkort op de website.
Heeft u liever een papieren
versie, dan kunt u dit bij
Yolanda aangeven. Zij print
dan een exemplaar voor u
uit.

CORONA
Wanneer uw kind klachten, heeft, mag het niet naar school. Pas als er 24 uur
geen klachten meer zijn, mag uw kind weer naar school.
Het kan voorkomen dat uw kind op
school klachten krijgt. Wij zullen u dan
bellen en vragen uw kind op te komen
halen.
Is uw kind weer beter? Dan zien we hem
of haar natuurlijk graag weer op school.

