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Nieuwsbrief-20  

Te laat komen 

Schooljaar 

Schoolkamp groep 8 

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari gaan de leerlingen van 
groep 8 op kamp. Zij gaan naar het kamphuis van de gemeente 
Den Haag in Wilhelminaoord in Drenthe. Daar zullen zij genieten 
van een volledig verzorgd schoolreisje door medewerkers van de 
gemeente Den Haag. Op vrijdag 14 februari hebben zij hun voor-
bereidende les in het Museon voor het kamp. Zij zullen het Muse-
on met de bus onder schooltijd bezoeken. Op de foto is het 
kamphuis te zien waar de week wordt doorgebracht.  

 Welk fruit eet uw kind de komende week op school? 

Het te laat op school komen neemt momenteel, op sommige da-
gen, echt extreme vormen aan. Op woensdag 5 februari waren 13 
leerlingen te laat op school. Dat is een percentage van ruim 8,5 %. 
Alle leerlingen moeten bij het gaan van de bel van 08.30 uur in het 
lokaal aanwezig zijn. Als zij na de bel binnen komen, worden ze 
geregistreerd als “te laat”. Te laat komen valt onder “ongeoorloofd 
schoolverzuim”. Wij hanteren de 3-6-9-12-maatregel.  

-  Bij drie maal te laat krijgt u van ons een brief per MSI 

- Bij zes maal te laat wordt u uitgenodigd voor een gesprek op    
school per MSI. 

-  Bij negen maal te laat krijgt u wederom een brief per MSI met 
de melding “9x”.  

-  Bij twaalf maal te laat op school wordt er een melding gedaan van veelvuldig te laat ko-  
men bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Den Haag. 

Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind iedere dag op tijd op school aanwezig is. Wanneer 
het te laat binnen komt, stoort het de les van de andere kinderen. Daarnaast is het voor uw 
eigen kind ook vervelend dat het steeds op het te laat komen aangesproken wordt. We heb-
ben op school een ruime inlooptijd van 15 minuten, waardoor ieder kind gewoon op tijd 
aanwezig moet kunnen zijn!!! 

Dank voor uw medewerking! 

Volgende week krijgen de kinderen meloen, sinaasappel en een heer-
lijk gezonde appel uitgedeeld.  

Workshops 

Deze week zijn de workshops weer gestart. De volgende workshops worden gegeven: groe-
pen 1-3: metselen, lampions maken, mozaïeken, Speelplezier en programmeren. De groe-
pen 4-6 met handvaardigheid, geschiedenis (de Prehistorie), verkeerslessen, muziek, topo-
grafie en tekenen. De groepen 7-8 met muziek, HTML-lessen (website 
bouwen), natuur (ecosystemen, kringlopen en biodiversiteit), wereld-
oorlogen (WOI en WOII), beweging  en aardrijkskunde (continenten).  
Deze cyclus duurt steeds drie lessen.  



 

Op woensdagmiddag en –avond 12 februari a.s. zijn de rapportbespre-
kingen. Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport mee naar huis ge-
kregen. Rapportgesprekken zijn verplicht op onze school. Via MSI heeft 
u in kunnen tekenen voor het gesprek. Wij verwachten alle ouders op 
de afgesproken tijd. Van de groepen 6 en 7 worden de kinderen mee 
verwacht met het gesprek. De rapporten moeten op uiterlijk vrijdag 21 
februari (de dag voor de voorjaarsvakantie) weer op school in-
geleverd zijn. Het oude “Startbaan”rapport mag u houden.  

Wij wensen iedereen een fijn weekend toe! 

Rapportmiddag en –avond 

Op zaterdag  07 
februari is de 
weekendschool van 
09.30-12.00 uur. 
Deuren openen om 
09.25 uur.   

Nieuwe taal– en spellingmethode 

Op school zijn wij ons aan het oriënteren op een nieuwe taal– en spellingmethode. In de 
groepen 4 t/m 8 wordt de komende periode gedeeltelijk uit deze nieuwe methoden gewerkt. 
Het kan dus voorkomen dat uw kind thuis vertelt dat het taal en/of spelling krijgt van sten-
cils. Dat klopt dan. Een thema uitproberen uit beide methodes door de leerkrachten is nodig 
om te onderzoeken of deze methodes geschikt zijn voor onze school. Natuurlijk gaan de taal
– en spellinglessen wel gewoon door, maar even uit een nieuwe methode. De nieuwe taal-
methode die we uitproberen heet “Taalactief” en de nieuwe spellingmethode die we uitpro-
beren heet “Staal”.  

Leerlingenraad 

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8. Zij zijn door hun klas gekozen om die een heel schooljaar in de leerlingen-
raad te vertegenwoordigen. Dat is een belangrijke taak. De leerlingen vergaderen ongeveer 
één keer in de zes weken met juf Erna over van alles en nog wat in de school. Dat kan gaan 
over pesten, over hoe je je moet gedragen, over de workshops, over schoolreisjes en ook 
over bijvoorbeeld schone toiletten en 
zwerfvuil rondom de school. Van allerlei 
onderwerpen passeren de revue. Vandaag 
hebben de leerlingen weer vergaderd. Zij 
willen graag een open podium organise-
ren aan het einde van het schooljaar. 
Daar gaan ze zich vanaf na de voorjaars-
vakantie onder andere  mee bezig hou-
den.  


