Mocht u dit graag willen, dan kunt u zich inschrijven
op de lijst die de leerkrachten zullen ophangen.

Nieuwsbrief september 2017
Hartelijk welkom!
We heten alle nieuwe leerlingen in de verschillende
groepen van harte welkom op onze school. Zeker
voor de kleuters in groep 1 was het best spannend
om te beginnen op de basisschool.
We zijn blij een team te vormen met enthousiaste
en gemotiveerde leerkrachten en hebben zin in weer
een mooi en leerzaam schooljaar!
Start extra lessen
We starten weer met de extra lessen op woensdag 1
november. U ontvangt een brief als uw kind hiervoor
in aanmerking komt.
Ouderbrunch
Dit jaar organiseren we voor alle groepen weer een
ouderbrunch.
Hieronder treft u de data en groepsindeling van de
ouderbrunch:
Zondag 17 september  groep 5 en 6/7
Zondag 24 september  groep 3 en 4
Zondag 1 oktober  groep 1 en 2
Huisbezoeken
Ook
dit
jaar
komen
de
leerkrachten weer op huisbezoek
met als doel uw kind in een andere
omgeving te ontmoeten. Wij zullen
vanaf maandag 18
september
starten met de huisbezoeken .
De leerkrachten houden van een kopje koffie/ thee, u
hoeft dit niet uit te breiden tot een gehele maaltijd!
We danken u alvast voor de gastvrijheid.
Informatiebijeenkomsten
12 september en 14 september vinden de
informatieavonden plaats van 19:00 tot 21:00 Hierin
wordt door de leerkracht alle belangrijke informatie
verteld voor het aankomende schooljaar. Wij
verwachten u erbij!
Huiswerk
Vanaf 12 september krijgt uw kind voor het eerst de
huiswerkmap mee. De regeling is nog steeds: op
maandag de mappen inleveren, op dinsdag nieuw
huiswerk naar huis. Willen u en uw kind hier op de
maandagen aan denken?
Whiteboarden bij de lokalen
Op de whiteboarden bij de lokalen schrijven de
leerkrachten bijzonderheden op. Kijkt u er dus
regelmatig naar, op deze manier blijft u van alles op
de hoogte!
Kijkochtenden
Over enkele weken is het mogelijk om een kijkje te
nemen in de klas van uw kind.

Gezonde voeding
Wij vinden gezonde voeding
erg belangrijk op school. Er
mag daarom alleen water of
melk worden gedronken en
bruin brood met gezond beleg
worden gegeten. Bij iedere
klas komt er een poster te hangen waarop staat wat
wel en niet mee mag worden genomen naar school.
Gym
Op de dagen dat uw kind gym heeft wilt u dan uw kind
het volgende mee geven; t-shirt, (korte) broek,
gymschoenen met lichte/witte zolen en voor de
meisjes een haarelastiek.
Het is belangrijk dat kinderen veel bewegen, wilt u uw
kind helpen herinneren zijn/haar sport spullen mee te
nemen. Indien dat wordt vergeten is deelname aan
de gymles niet toegestaan en zult uw kind in de klas
ander werk krijgen. De gymdocent zal dan aan het
einde van dag telefonisch contact met u opnemen om
aan te geven dat uw kind niet heeft kunnen gymmen
en u erop te attenderen dat gymspullen noodzakelijk
zijn.
Contactgegevens vernieuwen:
We merken helaas dat we van sommige ouders geen
recente contactgegevens hebben. We vinden het
cruciaal dat we u kunnen bereiken als er calamiteiten
zijn of wanneer uw kind ziek is en opgehaald moet
worden. U kunt een nummerwijziging doorgeven bij
de directie. Tevens zal er tijdens de informatieavond
een moment zijn waarin u uw gegevens kunt
controleren.
Ouderbijdrage:
Wij willen u er van op de hoogte stellen dat u de
binnenkort de brief over de ouderbijdrage van dit
schooljaar zult ontvangen. Hierin staat informatie
over de TSO en de betalingsmogelijkheden.
Taal op school
Nederlands is bij ons de taal, dan verstaan we
elkaar allemaal!
De bovenstaande schoolafspraak hebben wij samen
met de kinderen gemaakt. Met de samenwerking van
u wordt het voor de kinderen heel duidelijk dat ze
alleen Nederlands spreken op school.

Wist u dat er op school een luisteruil staat? Mocht u
toch een andere taal dan Nederlands spreken, willen
wij u vragen 1 euro te doneren. Het geld zal worden
besteed aan nieuwe boeken in de bibliotheek.
Naschoolse activiteiten:
Ook dit jaar zijn er weer naschoolse activiteiten.
Deze zullen starten in de eerste week van oktober. U
zult van de groepsleerkracht een brief krijgen met de
activiteiten en het inschrijfformulier.

Kapotte materialen
De leerkrachten en kinderen zijn zo zuinig mogelijk op
het materiaal op school. Helaas hebben wij het
afgelopen schooljaar gemerkt dat er toch veel kapot
en kwijt is geraakt. Bij opzettelijk kapot maken van
materiaal of onvoorzichtig handelen, zullen wij u
helaas moeten vragen het beschadigde product te
vergoeden. Wist u dat wanneer een kind op school
start een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering
moet hebben?
Oude kleding
Heeft u thuis nog broeken , leggings, onderbroeken en
sokken over die voor uw kind te klein zijn geworden?
De kleuterjuffen zouden er erg blij mee zijn, zodat zij
reservekleding hebben voor ongelukjes.
Klassenouders
Net als de voorgaande jaren
willen we ook dit jaar weer
gaan werken met een
klassenouder
voor
elke
groep. U krijgt hierover op
de informatieavond meer
informatie over. We willen
elke ouder de kans geven iets te betekenen voor de
school, dus kiezen we elk jaar een nieuwe
klassenouder. U kunt bij de leerkracht van uw
kind(eren) aangeven of u klassenouder wilt worden.
Nieuws uit de ouderkamer
Dit schooljaar zal onze OCM juf Zeynep iedere
donderdag en vrijdag aanwezig zijn. De jaarplanning
met activiteiten zal binnenkort in de hal opgehangen
worden.
De eerste ouderinloop is inmiddels geweest.
Op vrijdag 15 september zal er om 8:30 een
gezamenlijk ouderontbijt zijn in verband met het
afgelopen offerfeest. Neemt u ook iets lekkers mee?
Ook kunt u zich opgeven om op vrijdag 22
september om 8:30 met de diëtist gezonde
smoothies te maken.
Op 29 september zal een medewerker van de
VoorleesExpress langskomen om voorlichting te
geven over voorlezen voor uw kind thuis. Dit is voor
ouders met kinderen tot 7 jaar.
Neemt u alvast een kijkje op de website:

https://voorleesexpress.nl/locatie/amsterdam
Vragen, ideeën en opmerkingen zijn welkom.
De koffie en thee staan klaar!
Op tijd komen- verzuimbeleid
Verzuimbeleid
Bij ons op school willen wij graag dat het onderwijs
dat op school wordt aangeboden voldoet aan de
behoeften van de leerlingen. Daarnaast moet de
school rekening houden met de Leerplichtwet en zich
houden aan de criteria die door de inspectie
vastgesteld zijn. De school is verplicht om het verzuim
van zowel leerplichtige, als ook niet leerplichtige
leerlingen te registreren.
Te laat komen
Leerlingen dienen tussen 8.15 uur en 8.30 uur
aanwezig te zijn in de klas. Als een leerling te laat op
school is, valt dat onder ongeoorloofd verzuim. Bij
regelmatig te laat komen is de school genoodzaakt

om een melding hiervan te doen bij de
leerplichtambtenaar.
Om 08.30 uur, wanneer de 2e bel gaat, moeten de
leerlingen in de klas zitten. De leerkracht registreert
dagelijks voor 9.30 uur in Parnassys
(administratiesysteem) welke kinderen er te laat de
klas binnenkomen.
Het verzuim wordt bijgehouden over een periode van
een maand, dus bijvoorbeeld van 1 september t/m 30
september.
Bij het te laat komen wordt de volgende procedure
gehanteerd:
1e keer te laat:
Registratie in ons administratiesysteem
2e keer te laat:
Registratie in ons administratiesysteem en de leerling
krijgt een gele kaart.
3e keer te laat:
Registratie in ons administratiesysteem en de leerling
krijgt een rode kaart die ondertekend moet worden
door de ouders
4e keer te laat:
Registratie in Parnassys en de leerling krijgt een brief
mee met een uitnodiging voor een gesprek met de
directie. In dit gesprek worden de ouders
geïnformeerd over de noodzaak van het op tijd starten
van de lessen en de consequentie dat het
ongeoorloofde verzuim met zich meebrengt.
Na de 4e keer wordt er een melding bij de
leerplichtambtenaar gemaakt.
Facebook
Wist u dat?
Wij op onze facebookpagina
regelmatig activiteiten
plaatsen?
Like ons op facebook!
Jarigen
Deze maand feliciteren wij:
3 september
Devran
3 september
Berat
6 september
Juf Saadet
12 september Zakaria
19 september Juf Özlem
27 september Mimouna
27 september Ecrin

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
2
6/7
3
1
7
2

Een hele fijne verjaardag!
Belangrijke data
4 september
eerste schooldag
12 september informatieavond groepen 1 t/m 3
14 september informatieavond groepen 4 t/m 7
19 september prinsjesdag
23 september burendag
Namens het gehele team wensen wij u en uw
kind(eren) een mooi schooljaar toe!

