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Bezoek van de rommelpieten 

Schooljaar 

Onderbouwvrije dag op vrijdag 29 november 

Op vrijdag 29 november is het onderbouwvrije dag. De kinderen van de 
groepen 1-2 hebben deze hele dag geen school. Er zijn vier van deze da-
gen gepland in het schooljaar 2019-2020. Deze zijn allen op de schoolka-
lender, die u in het begin van het schooljaar van ons gekregen heeft, aan-
gegeven. Omdat onze schooltijden (op de woensdagmiddag na) voor alle 
leerlingen gelijk getrokken zijn, maken de leerlingen van de groepen 1-2 
op jaarbasis te veel uren. Die compenseren wij met deze vier onderbouw-
vrije dagen.  

 VSD Activiteit Maak je eigen knuffel 

Vanochtend was het even schrikken op school. Toen we aankwa-

men op school bleek de sleutel van de school zoek. Niemand kon 

naar binnen. Iedereen, kinderen, ouders, juffen en meesters 

moesten op het plein voor de school wachten. Gelukkig redde 

meester Marco de boel door om 5 voor half 9 de sleutel van de 

school te vinden. Intussen hadden de kleuters ontdekt dat er in de 

klassen en in de school ontzettend veel rommel gemaakt was. “De 

rommelpieten waren op bezoek geweest”. Toen we eenmaal naar binnen konden, was de 

rommel binnen een paar minuten weer helemaal opgeruimd en konden de lessen toch nog 

redelijk snel beginnen! Ieder kind had wel iets lekkers in de schoen gevonden.  

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 en betaling schoolkamp groep 8 

In oktober heeft u van ons de brief over de ouderbijdrage voor het 
schooljaar 2019-2020 ontvangen. Op dit moment heeft 28,39 % van de 
ouders de ouderbijdrage betaald. Wij hopen dat dat percentage snel ho-
ger wordt.  

In maart gaat groep 8 op schoolkamp. Ook hiervoor is nog niet door ie-
dereen het te betalen bedrag over gemaakt. Bedrag hiervoor is 140 eu-
ro. Indien de ouderbijdrage volledig is betaald, mag u voor het kamp 25 

euro in mindering brengen. 

Op dinsdag 26 november start de nieuwe VSD-activiteit “Maak je eigen knuffel”. 
Dit is een tweede keer dat deze activiteit  van start gaat. De eerste keer hadden 
we zoveel inschrijvingen dat we veel kinderen moesten teleurstellen. De juf is 
bereid om de cursus nongmaals te geven, zodat alle leerlingen die de eerste 
keer waren uitgeloot, alsnog deze activiteit kunnen doen.  

Ooievaarspas scannen op school 

 

Wanneer uw zoon/dochter beschikt over een Haagse Ooievaarspas, dan kunt u deze pas op 
school komen laten scannen. Dat kunt u ieder schooljaar opnieuw doen. Vanuit de gemeente 
Den Haag krijgt onze school, direct na het scannen van de pas, 50 euro voor het schooljaar 
overgemaakt. Hiermee is al een flink deel van het bedrag van de ouderbijdrage betaald. Er 
resteert voor u ouders dan  nog slechts een te betalen bedrag van 10 euro per kind.  



 

Surprise groepen 5 t/m 8 

 

Te laat komen 

De ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben per MSI 
een brief ontvangen over de surprises op school. Op woensdag 4 de-
cember moeten de surprises op school ingeleverd worden. Om teleur-
stellingen te voorkomen worden de surprises die dag door de leer-
krachten gecontroleerd. Mocht de surprise nog niet goed bevonden 
worden dan kan uw kind er die middag nog aan werken.    

Helaas komt het regelmatig voor dat leerlingen na de bel van 08.30 uur de school in lopen. 
Op dat moment is uw kind te laat op school. Alle kinderen moeten op het moment van de 
bel van half negen in hun klaslokaal aanwezig zijn. Te laat komen valt formeel onder onge-
oorloofd schoolverzuim. Op onze school hanteren wij de volgende regels: 

 uw kind is drie keer te laat gekomen, u krijgt een brief 

 Uw kind is zes keer te laat gekomen, u krijgt een gesprek met direc-
tie 

 Uw kind is negen keer te laat gekomen, u krijgt wederom een brief 

 Uw kind is twaalf keer te laat gekomen, er wordt door de school een 
melding gedaan bij de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag 

Dat laatste willen wij natuurlijk het liefst voorkomen. Daarom vragen we u 
er zorg voor te dragen dat uw kind altijd op tijd in het lokaal aanwezig is. 
De deuren gaan open om 08.15 uur, dus is er voldoende tijd om op tijd op school aanwezig 
te zijn. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Fijn weekend voor iedereen!!! 


