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Schooljaar
Ooievaarspassen scannen op school

Op onze school zijn veel leerlingen in het bezit van een Ooievaarspas.
Wanneer u deze pas bij ons op school scant, krijgen wij daarvoor van
de gemeente Den Haag 50 euro. Deze 50 euro halen wij dan direct
van de vrijwillige ouderbijdrage van 60 euro af. U hoeft daarvan dan
nog slechts 10 euro te betalen. Dit scannen van de pas kunt u ieder
schooljaar opnieuw doen.
Op dit moment hebben wij alle ouders de tweede mailing van het
schooljaar voor betaling van de vrijwillige ouderbijdragen gestuurd. Er
zijn al veel passen bij ons gescand, maar ook heel veel nog niet. Hier
willen we u hier even aan herinneren.
Als u de pas van uw zoon/dochter nog moet scannen, doet u dat dan snel. Dat kan dagelijks
tussen 08.15 en 08.30 uur bij juf Belinda op het kantoor. Alvast hartelijk dank.
Personeelswisselingen
Het zwangerschapsverlof van juf Linda is bijna geëindigd. Zij is in augustus bevallen van haar mooie dochter Essia. Vanaf maandag 27 januari komt zij weer
werken. Juf Linda gaat vanaf dat moment drie dagen
per week werken. Op maandag en dinsdag wordt zij
de leerkracht van groep 7, naast juf Carola op de
woensdag, donderdag en vrijdag. Op de donderdagen
pakt zij een aantal andere werkzaamheden binnen de
school op.
In verband met een grote klus die zij voor ons bestuurskantoor gaat oppakken, hebben wij helaas afscheid genomen van juf Annemarie. Juf
Linda vervangt juf Annemarie in groep 7. Wij danken juf Annemarie van harte voor alles wat
zij ons (leerkrachten) en leerlingen in de afgelopen jaren heeft geleerd.
In groep 4/5 blijft juf Arjenne, in tegenstelling tot eerdere berichten, tot aan de zomervakantie voor 5 dagen de leerkracht van groep 4/5. Zo is het wederom gelukt om, in alle krapte die er momenteel op de arbeidsmarkt is, voor alle groepen weer een goede leerkracht te
hebben.

In verband met dit tekort op de arbeidsmarkt zullen wij met zijn allen op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari deelnemen aan de onderwijsstaking. De school is die 2 dagen voor alle
leerlingen gesloten.
Welk fruit eet uw kind komende week op school?
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief het fruit dat wij
komende week aan de kinderen zullen uitdelen op
school.
Volgende week eten de kinderen eenmaal Galia-meloen,
eenmaal mandarijntjes en eenmaal een sinaasappel.
Wanneer er mandarijntjes zijn, worden er altijd twee per
kind uitgedeeld.
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Citotoetsen en rapporten

De Cito-toetsen midden schooljaar zitten erop! De leerkrachten
gaan de komende dagen hard aan de slag om alle gegevens te
verwerken en de rapporten voor de kinderen te schrijven, want
op woensdag 12 februari a.s. zijn de rapportgesprekken met de
ouders alweer.
Aan het eind van de komende week zult u per MSI een berichtje
ontvangen waarbij u zelf kunt intekenen voor een rapportgesprek
op een tijd die u schikt. Let op “wie het eerst komt….” Rapportgesprekken zijn voor ouders verplicht. Als ouders geen gesprek
inplannen, doet de leerkracht dat voor u.
Op vrijdag 7 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. Dat wordt dan op
woensdag 12 februari met u besproken. Vanaf groep 6 worden ook de leerlingen bij de rapportgesprekken verwacht.
Houdt u dus goed uw mail in de gaten en houd 12 februari in uw agenda vrij.
Omdat de naam van de school veranderd is, krijgen alle kinderen nieuwe rapportmappen. De
oude rapportmappen kunt u houden. Deze hoeft u niet meer op school in te leveren.
Onderbouwvrije dag op maandag 27 januari
Maandag, 27 januari a.s., is het een onderbouwvrije dag. Omdat de schooltijden van de
kleuters het gehele schooljaar (uitgezonderd woensdag) voor een groot gedeelte gelijk lopen met die van de leerlingen van de midden– en bovenbouw, maken zij op jaarbasis te
veel uren. Om deze te compenseren zijn de kleuters ieder schooljaar 4 dagen extra vrij, de
zogenaamde “onderbouwvrije dagen”. Maandag is zo’n dag. De school
is dan voor de kinderen van de groepen 1-2 gesloten. Leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 hebben wel maandag wel gewoon school.

Gesloten voor groepen
Groep 8 bezoekt Lyceum Ypenburg op maandag 27 januari
Op maandag 27 januari a.s. bezoekt groep 8 de derde middelbare school op rij in hun zoektocht naar de passende school bij de leerling. Woensdag j.l. hebben de leerlingen van groep
8 hun definitieve schooladvies van ons gehad. Zij kunnen zich hiermee vanaf zaterdag 1 februari gaan inschrijven op de school van hun keuze. Met hun ouders bezoeken zij de open
dagen van de scholen die passend zijn bij hun schooladvies. Zij gaan op de fiets naar het
Lyceum Ypenburg. Vergeet maandag niet uw kind op de fiets naar school te sturen.
Ouders van leerlingen in groep 7 die al nieuwsgierig zijn naar de verschillende VO-scholen,
over een jaar is hun kind immers aan de beurt, mogen gerust de open dagen van scholen
bezoeken als zij dat graag willen. Een juiste en weloverwogen keuze maken is erg belangrijk. Niets moet, maar het mag wel!
Wij wensen iedereen een fijn weekend toe!

Op zaterdag 25
januari is de weekendschool van
09.30-12.00 uur.
Deuren openen om
09.25 uur.

