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Beste ouders/ verzorgers,
Er wordt in deze weken hard gewerkt door de kinderen. Het thema Culturen is al goed zichtbaar in de klassen. Alle kinderen zijn
druk met de verkeerslessen. Tijdens de lessen van taal-, rekenen-, spelling en begrijpend lezen worden de eisen wat verder
opgeschroefd. We merken dat er bij sommige leerlingen hierdoor wat meer weerstand komt. Toch blijven we doorzetten, want
dat is nu eenmaal belangrijk als je iets moois wilt bereiken met elkaar!
Saskia

Koningsspelen
Vrijdag 12 april organiseren wij de Koningsspelen. Deze
feestelijke dag starten wij met het Koningsontbijt in de klas.
Om half 10 verzamelen alle leerlingen op het schoolplein voor de
gezamenlijke opening.
De inloopochtend voor de ouders start deze dag om 9.30 uur.
Vervolgens starten de sporten en spellen. De leerlingen uit groep
3, 4 en 5 doen dit op het schoolplein. De leerlingen van groep 6, 7
en 8 in de gymzaal en op het plein/veld daarnaast.
Om 12.15 uur verzamelen alle leerlingen weer op het plein bij
school. Daar sluiten wij af.
De kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij.
WIJ ZOEKEN NOG OUDERS DIE KUNNEN HELPEN BIJ DE
LEERLINGEN VAN GROEP 3,4 en 5!
U kunt dit aangeven in de parro app.
(Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen ontvangen een
extra brief over de Koningsspelen)

Kindcentrum IJsselmonde
Achter de schermen wordt er hard gewerkt. Het
nieuwbouwproces gaat nu echt beginnen. De architect gaat half
mei starten met het ontwerp te tekenen van ons nieuwe gebouw.
Met de projectgroep zijn we de afgelopen weken druk bezig
geweest met het ontwerpen van de organisatiestructuur. Dit
betekent eigenlijk welke functies er zijn voor de teamleden van
de 3 scholen.
Op 9 april 2019 (locatie Kubus Oldenoord) is er een
teambijeenkomst voor alle medewerkers en eventueel de MR van
de drie scholen.
Een taal en een visie:
Aangezien we binnen het Kindcentrum te maken hebben met de
‘bloedgroepen’ van 3 scholen en van onderwijs en opvang is het
van groot belang dat we een manier vinden om met elkaar vanuit
dezelfde visie te werken en dezelfde taal te spreken. Om dit te
realiseren zal er vanaf het schooljaar 2019-2020 in etappes een
bijscholingstraject starten, voor de leerkrachten die meegaan
naar het Kindcentrum.

Belangrijke data
APRIL
12 april
Koningsontbijt
Koningsspelen
Inloopochtend ouders v.a. 9.30 uur
15 april
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
16 april
Verkeerslessen groep 3/4, 4/5 en 5/6
LET OP: Fietsen meenemen!
17 april
Bibliotheekles van Jacky: Groep 7/8
18 april
Paaslunch en Paaseieren zoeken
(Kinderen hoeven zelf geen lunch mee
te nemen)
19 april
Goede Vrijdag
(Kinderen zijn VRIJ)
22 april t/m 3 mei
MEIVAKANTIE

MEI
6 mei
MR vergadering

Leerlingtevredenheidspeiling
Enige tijd geleden is de leerling tevredenheidspeiling
afgenomen bij onze leerlingen op school.
Wij zijn tevreden over het resultaat. De leerlingen geven de
school, het onderwijs en de leerkrachten gemiddeld een 7,9.
Toch zijn er altijd verbeterpunten. Uit het rapport komt naar
voren dat de leerlingen zich iets minder veilig voelen dan vorig
schooljaar. Daarnaast geven iets meer kinderen aan dat zij wel
eens gepest worden op school.
Dit is voor ons een belangrijk signaal om scherp te zijn op het
klimaat op school. De Kanjertraining speelt hierbij een
belangrijke rol. Zoals u weet hebben wij op school een
antipestprotocol, een protocol afhandeling incidenten en een
veiligheidsplan. Wij hopen uiteraard dat wij niet over moeten
gaan tot het nemen van stappen die in deze protocollen
beschreven staan. Daarvoor hebben wij uw steun en hulp
nodig om onze kinderen te leren hoe zij een ander behoren te
behandelen en ze te wijzen op wat bijvoorbeeld pesten met
een ander kan doen. Door vroeg te signaleren kunnen we nare
ervaringen voorkomen.
Wij vragen u dan ook om alert te zijn op verhalen die u hoort
via uw kind. Uiteraard horen wij deze verhalen vervolgens
graag van u, zodat wij dit op school kunnen oppakken.
Samen zorgen wij voor een veilige en prettige schoolomgeving
voor uw kind.

We komen op tijd!
We beginnen om 08.30 uur. Vanaf 08.20 uur is er toezicht op het
plein. Na de herfstvakantie blijven de medewerkers met een
groep echter binnen. Dat doen ze omdat vanaf dan de kinderen
om 08.20 zelf naar de klas mogen, als ouder kunt u met hen
meelopen. Voorwaarde is wel dat zij in de klas iets gaan doen.
De leerkracht zorgt voor werkjes. Om 08.25 uur gaat de eerste
bel, dat is het moment dat de kinderen die buiten bleven ook
rustig naar binnen gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en
verwachten wij dat alle kinderen in hun klas zijn.
Is uw zoon/dochter dan nog niet binnen dan wordt dit
geregistreerd als ‘te laat komen’. De inspectie wordt strenger
op dat te laat komen en verwacht van ons dat wij het aantal
minuten van te laat komen registreren. Bij blijvend te-laatkomen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
We hebben de volgende afspraken:
- 1e keer te laat: De leerling krijgt een waarschuwing
- 2e keer te laat: De ouders van de leerlingen worden op de
hoogte gebracht
- 3e keer te laat: De leerling moet zich om 8 uur melden en
gaat in de klas aan het werk.
Als de leerling zich niet meldt krijgt hij die dag
werk mee naar huis. De ouders worden
ingelicht en de volgende dag moet het werk
weer ingeleverd worden.

Belangrijke data
MEI
7 mei
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
Verkeerslessen groep 6/7a, 6/7b en 7/8
LET OP: Fietsen meenemen!
14 mei
Verkeerslessen groep 3/4, 4/5 en 5/6
LET OP: Fietsen meenemen!
15 mei
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
21 mei
Verkeerslessen groep 6/7a, 6/7b en 7/8
LET OP: Fietsen meenemen!
23 mei
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
28 mei
SCHOOLREISJE
29 mei
School start om 9.30 uur
Afsluiting Cultuurproject
30 en 31 mei
Kinderen zijn VRIJ
(Hemelvaart)

JUNI
4 en/of 5 juni
Suikerfeest
7 juni
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
10 juni
Kinderen zijn VRIJ
(Pinksteren)

Verlof
De leerplichtige leeftijd voor leerlingen is 5 jaar. Omdat wij geen
leerlingen onder die leeftijd toelaten, betekent dat dat al onze
leerlingen leerplichtig zijn en niet zonder reden thuisgehouden
mogen worden. Mocht u toch 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.
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 terugkomt; Het
gaat hierbij altijd om een afspraak voor de leerling zelf!
- 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.

Belangrijke data
JUNI
11 juni
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
14 juni
Kinderen zijn VRIJ
(Studiedag Team)
18 juni
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
26 juni
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

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.

4 juli
Inloopochtend ouders (8.30-9.00 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?

Ziek of verzuim

8 t/m 12 juli
Rapportgesprekken (Groep 3 t/m 7)

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.
Als u niet gebeld of gemaild hebt en uw kind is om 08.45 uur niet
op school, nemen wij contact met u op. Hebt u niet gebeld of
krijgen wij geen gehoor dan registeren wij de afwezigheid als
ongeoorloofd schoolverzuim. Na drie keer ongeoorloofd
schoolverzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar.

12 juli
Inloopmiddag ouders (13.45-14.30 uur)
Komt u ook kijken in de groep van uw
kind?
16 juli
Afscheid Groep 8
17 juli
Wenuurtje in de nieuwe groep
(8.30-9.30 uur)
Ook de leerlingen die na de
zomervakantie starten komen.
18 en 19 juli
Studiedag en team
Kinderen zijn VRIJ
22 juni t/m 30 augustus
ZOMERVAKANTIE

