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Agenda februari 2017:
Donderdag 2 februari:
MR vergadering v.a. 19.30 uur, locatie Rossinistraat
Vrijdag 3 februari:
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 13 februari:
Voorstelling groep Jasmijn
Donderdag 16 februari:
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 17 februari:
Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij
Maandag 20 t/m vrijdag 24
februari:
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 1 maart:
Meesters- en Juffendag + Carnaval
Beste ouders en verzorgers,
De maand februari begint (op 3 februari) met een periodeplanningsdag. Op deze dag zijn
de kinderen vrij en zijn de juffen en meesters heel hard aan het werk. De groepsplannen van
de eerste periode worden geëvalueerd. Met de observatie- en toetsgegevens wordt bekeken
en besproken wat de opbrengsten van het leren zijn om vervolgens de plannen voor de
periode tot aan de zomer op te stellen voor de nieuwe niveaugroepen.
Op donderdag 16 februari zijn de kinderen vrij
vanwege een studiedag. Als team zullen we die dag
(verder) leren over gehechtheid en epilepsie.
Vrijdag 17 februari zijn de kinderen ook vrij. Die
dag gaan we met de trainers van IPC1 aan de slag
met de teamtraining en bereiden we de Units voor
die in maart van start gaan. In de volgende
maandbrief wordt u hier verder over geïnformeerd.
Na deze twee dagen begint dan ook voor de
meesters en juffen de voorjaarsvakantie.
Woensdag 1 maart vieren we de jaarlijkse Meesters- en Juffendag. Op 15 februari krijgen
de kinderen een brief mee met meer informatie over deze feestelijke dag.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
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IPC = International Primary Curriculum: Gedurende een aantal weken wordt rond een thema (een “unit”)
geleerd en gewerkt. Hierbij staan leer- en vaardigheidsdoelen centraal van negen vakgebieden: aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, ICT, kunstzinnige vorming, muziek, lichamelijke opvoeding, techniek en
internationaal/burgerschap.

Ouders in de klas
In de komende periode krijgt u als ouder de mogelijkheid om mee te komen kijken en/of
helpen in de groep van uw kind. De leerkrachten hebben voor de eigen groep een passende
manier bedacht om dit vorm te geven.
Vóór de voorjaarsvakantie ontvangt u bericht van de leerkracht(en) van uw kind over de
mogelijkheden om in de klas te zijn en hoe u zich kunt aanmelden.
Young Focus
In januari is er een bedrag van € 7,45 opgehaald voor ons sponsorkind.
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)

Trefwoord thema uitleg
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig?
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).

Gefeliciteerd!
In februari zijn de volgende leerlingen jarig: Rowan, Kim, Dogan, Keano, Sven, Nick, Shirona,
Damian, Chayrel en Giorgio. Alvast van harte en een fijne dag gewenst!

Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen. Gelukkig hebben we een
aantal ouders die zich hiervoor hebben opgegeven, maar het zou fijn zijn als er nog wat meer
ouders zouden meehelpen! Als u zich hiervoor wilt aanmelden, laat het dan weten aan onze
administratief medewerker Saskia van Diemen.
In de week na de voorjaarsvakantie gaan zij weer deze controle uitvoeren.
Procedure rondom extra en bijzonder verlof
Soms komt het voor dat ouders een extra dagje vrij of verlof komen vragen voor hun kind. Alle
scholen moeten zich houden aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn gegeven in de
leerplichtwet.
We mogen als school alleen vrij geven voor: een verhuizing, een huwelijk van familie, een
ernstige ziekte, een begrafenis, een religieus feest en een ambts- of huwelijksjubileum.
Vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties kunnen wij alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.
Wanneer u een verlofaanvraag wil indienen kunt u bij Saskia van Diemen, onze
administratieve kracht, een aanvraagformulier ophalen. De aanvraag moet, indien mogelijk, 8
weken voor het begin van het verlof worden ingediend.
Voor afwezigheid in verband met tandarts, huisarts of ziekenhuisbezoek moet er een roze
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.
Parkeren
Mede veroorzaakt door het slechtere weer en natuurlijk de grote hoeveelheid auto’s komt het
helaas nog vaak voor dat er buiten de parkeervakken geparkeerd wordt. We willen u
vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht dit
niet mogelijk zijn, om dan in de parkeervakken te parkeren en niet meer dubbel of in het
gras. De wijkagent zal de komende tijd frequenter controleren en u kunt hiervoor bekeurd
worden.

Beelden uit de gymles

