Basisschool

de Springschans
jaarboekje

2017-2018

Petten, september 2017

Beste ouders/verzorgers,

Alstublieft, een vernieuwd jaarboekje voor het schooljaar 2017-2018.
Dit jaarboekje is een aanvulling op de schoolgids. Daarin vertellen we u o.a. over onze visie op onderwijs en de vertaling
daarvan in de praktijk. U kunt op school een papieren versie van de schoolgids krijgen, of u kunt de schoolgids
downloaden van onze website.
U vindt in dit jaarboekje alle praktische informatie m.b.t. de dagelijkse gang van zaken en de specifieke informatie van de
groepen (voorheen klassenbrieven). Regelmatig krijgt u via de mail onze nieuwsbrief. Daarin vindt u allerlei informatie
die te maken heeft met activiteiten op school (en met ontwikkelingen in het onderwijs). De nieuwsbrief kunt u ook
downloaden van onze website (www.despringschans.nl)

Hartelijke groet,
namens het team van De Springschans,

Marjo Hakvoort-Hoornsman,
directeur
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OUDERS EN SCHOOL
Wanneer u het informatieboekje doorleest, zal het u opvallen dat er veel ouders betrokken zijn bij het reilen en zeilen
van de school. We vinden het geweldig dat er altijd weer zoveel ouders zijn te vinden, die iets willen doen.
Deze grote inzet van ouders bepaalt voor een belangrijk deel het gezicht van de school. Als we het zonder uw inzet
moeten doen, dan zouden nogal wat activiteiten helemaal niet of op een heel andere manier (beperkter) plaatsvinden…
We zijn dan ook erg blij, dat u zich als ouders betrokken voelt bij de school. Het werkt plezierig voor ons, maar dat is niet
het enige. We vinden het belangrijk voor uw kinderen, dat u belangstelling hebt voor het schoolgebeuren en weet wat
er in de klas gebeurt.
Tenslotte brengen uw kinderen heel wat uurtjes door op school…!

We rekenen ook dit jaar weer op een prettige samenwerking.
Een vriendelijke groet,

Het team van

de S p r i n g s c h a n s

Ouderhulp bij het schminken voor de kleutermusical

SCHOOLTIJDEN
Alle kinderen uit alle groepen gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

BRENGEN EN HALEN
Wij vinden het fijn en belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij de school. Daarom mogen de ouders
t/m groep 8 ’s ochtends mee de school in. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen en ouders mogen dan naar
binnen. Er is dan even tijd voor een praatje en het bekijken van werkjes. Wij vragen u om voor echt belangrijke
gesprekken met de leerkrachten een afspraak na schooltijd te maken. Op deze manier kunnen we echt op tijd beginnen.
Om 8.30 uur beginnen de lessen. De leerkrachten doen dan de deuren van de lokalen dicht. Dit is het teken dat ze gaan
beginnen.




We verzoeken alle ouders om ervoor te zorgen dat de lessen kunnen beginnen om 8.30 uur.
Bij het ophalen ’s middags wachten de ouders buiten tot de kinderen naar buiten komen. De jongste kinderen
worden door de leerkracht begeleid.
Na schooltijd is er de gelegenheid om het lokaal van uw kind binnen te lopen om werkjes te bekijken of een
afspraak te maken met de leerkracht.

GYMROOSTER:
Dinsdag
tijd

Groep

Leerkracht

8.30 - 9.15

8

Pablo

9.15 - 10.00

3

Elly

10.15 - 11.00

4

Ingrid

11.00 – 11.45

5

Alja

12.30 – 13.15

6

Alja

13.15 – 14.00

7

Pablo

tijd

Groep

Leerkracht

8.30 - 9.15

7

Vakleerkracht sportservice

9.15 - 10.00

6

Vakleerkracht sportservice

10.15 - 11.00

3

Stien

11.00 – 11.45

4

Ingrid

12.30 – 13.15

5

Alja

13.15 – 14.00

8

Pablo

Donderdag

De kleuters zullen ook elke donderdag een uur gymles krijgen van de vakleerkracht gym.
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Voor de gymles hebben we schoolafspraken gemaakt:








Gymkleren en schoenen zijn verplicht. Wanneer je geen gymkleren hebt, mag je niet gymmen. Bij 2x geen
gymkleding mee, blijf je op school met vervangend werk.
Lange haren vast met een elastiek
Geen sieraden om
Leerlingen die helpen met opbouwen mogen vanaf 8.10uur de gymzaal in
Opruimen: iedereen gaat pas omkleden wanneer alles is opgeruimd
Wanneer leerlingen de zaal binnenkomen mogen ze : een bal, hoepel of springtouw pakken
Bij binnenkomst mogen de leerlingen nooit op de toestellen

Deze regels zijn er voor de veiligheid van uw kind(eren) . Laten we met z’n allen zorgen dat we ons aan deze regels
(kunnen) houden.

BIEBBUS
Om de drie weken komt de biebbus. De leerlingen mogen daar boeken uitzoeken die ze in de klas kunnen lezen. Ook
kunnen ze boeken lenen voor thuis. U kunt op de website van kopgroep bibliotheek zien wanneer de biebbus langs
komt. In de loop van het schooljaar zal er binnen de school een bibliotheek gecreëerd worden. U wordt hiervan op de
hoogte gehouden middels de nieuwsbrieven.

PRIORITEITEN
Om de kinderen goed en voldoende tijd te kunnen laten besteden aan het onderwijs is het belangrijk om keuzes te
maken in “andere” activiteiten waar we als school aan deelnemen.
Daarom hebben wij besloten geen EHBO meer op school te geven (de Pettenvlet heeft dit wel aangeboden in een
arrangement). En wij hebben besloten om geen Vader- en Moederdag cadeautjes meer te maken in de groepen 6 t/m 8.

DE VERKEERSSITUATIE
Vooral wanneer de school in en uitgaat is het druk bij school. Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, vragen we
u heel nadrukkelijk de verkeerssituatie zo overzichtelijk mogelijk te maken voor de kinderen.
Dit betekent: geen auto’s parkeren (ook niet om uw kind(eren) even vlug uit te zetten!)


… bij de uitgang van de school

zodat de kinderen het kruispunt goed kunnen overzien.
Het gaat om de veiligheid van uw eigen én andermans kinderen!!!!!

ABONNEMENTEN
Bobo, Okki, Taptoe, Hello You en Maan, Roos, Vis

U kunt zich via de school op één van bovengenoemde bladen abonneren. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle
kinderen een folder mee naar huis.
NIEUW! De tijdschriften krijgt u thuisbezorgd met de post!
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen ook een paar aanbiedingen mee naar huis voor de aanschaf van
leesboeken. Deze aanbiedingen zijn over het algemeen zéér voordelig. Ook delen we elk jaar folders uit van bedrijven die
typcursussen (meestal online) organiseren; een aanrader voor de oudste leerlingen.
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INFORMATIE GROEP 1-2
Leerkrachten:
Maandag, dinsdag en vrijdag: Birgitte Kliphuis
Woensdag en donderdag: Eline Sneekes (tijdens zwangerschapsverlof zal Eline worden vervangen door Linda Kuilboer).

Binnenkomst:
Wanneer de kinderen binnenkomen, mogen ze een boekje pakken en in de kring gaan zitten lezen. Om 08.30 uur starten
de lessen.
Eten en drinken en lunch:
Iedereen heeft eten en drinken mee. Dit mag uit de tas gehaald worden en op de daarvoor bestemde plek in de klas
worden gezet. Dit eten we in de klas om 10.00 uur.
Op dinsdag hebben we in de hele school een groente en fruitdag. Deze dag eten we alleen groente of fruit tijdens het
eten en drinken.
De lunch nemen we om 12.00 uur. De lunch mag in de tas blijven of in de koelkast gezet worden.
Het is handig wanneer alle kinderen een tas bij zich hebben om alle spullen in mee te nemen.
Gym:
2x in de week hebben de kleuters gym. De gymspullen zitten voor elke klas in een grote bak. Het gaat dan om een
broekje en T-shirt of een gympakje en schoenen. Voor elke vakantie worden de gymspullen mee naar huis gegeven om te
wassen. We stimuleren dat de kinderen zich zoveel mogelijk zelf aan- en uit kleden in de klas.
De lessen worden dinsdag gegeven door de groepsleerkracht en op donderdag door een vakleerkracht.. Wanneer het
regent maken we ook gebruik van de speelzaal.
Verjaardagen:
Verjaardagen. Deze worden in de groep gevierd. We zingen met de kinderen om 8.30. De ouders mogen hier evt. bij
aanwezig zijn. Het trakteren is rond 10.15 uur. Probeer de traktatie klein te houden. ”Langs de klassen” is niet verplicht!
De kleuters mogen naar de groepen 1 t/m 4 om de leerkrachten te trakteren.
Vragen:
Bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. Voor een korte mededeling of vraag kunt u voor of na schooltijd bij de leerkracht
terecht. Alle leerkrachten zijn vanaf 8.00 uur op school aanwezig. Voor een gesprek over uw kind of andere zaken kunt u
bij ons een afspraak maken.
Speelgoed:
Voor iedere vakantie hebben we een speelgoeddag. Deze dag mogen de kinderen een spelletje of speelgoed meenemen.
De rest van de tijd is het niet de bedoeling dat er speelgoed wordt meegenomen naar school alleen als het bij het thema
past.
Kleuterinformatieboekje:
De overige informatie staat in het kleuterinformatieboekje dat u aan het begin van het jaar krijgt, of al heeft gekregen.

INFORMATIE GROEP 3
Leerkrachten:
Elly Koning en Stien Strampel
Op maandag en dinsdag staat Elly voor de groep en op woensdag om de week. Donderdag, vrijdag en woensdag om de
week werkt Stien.
Leren lezen
Op onze school werken we in groep 3 met de nieuwste versie van de leesmethode van Veilig leren lezen. Op de site van
deze taalleesmethode kunt u -als ouder- veel informatie en tips vinden over de leesontwikkeling van kinderen.
Gym
De eerste weken gaan we in plaats van gym buitenspelen. U krijgt een mail wanneer de gymlessen beginnen.
Jarig
Als de kinderen jarig zijn vieren we dit natuurlijk in de klas. De jarige mag dan trakteren en we maken er een gezellig
feestje van. Als u het leuk vindt mag u daar bij zijn. Overleg van te voren over de tijd met de juf.

Allergie
Mocht uw kind een allergie hebben, wilt u ons dit dan laten weten.
Mocht er andere informatie voor ons van belang zijn, dan horen we dit ook graag.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, kom gerust langs.
We hopen dat het een heel gezellig jaar wordt.
Tot gauw in de klas!
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INFORMATIE GROEP 4
Leerkrachten:
Ingrid Vos
Jassen en gymspullen en eten en drinken:
De jassen worden opgehangen aan de haakjes naast de wc. Ook de tassen worden daar opgehangen of neergelegd op
het bovenste plankje. Gymspullen worden steeds meegenomen naar huis, zodat er na schooltijd geen spullen meer aan
de kapstok blijven hangen (behalve de luizencapes).
Bij de deur van het lokaal staat een tafel met een bak waarin de bekers en bakjes voor het eten en drinken gedaan
kunnen worden.
Sinterklaas:
In groep 4 komt Sinterklaas nog echt op bezoek met een zak cadeautjes. Sinterklaas kan het niet helemaal alleen. De hulp
van ouders wordt tzt gevraagd. Informatie hierover komt in de nieuwsbrief.
Takenlijst:
In groep 4 werken we met een takenlijst. Dit houdt in dat iedere leerling een eigen taak heeft, dit wisselt wekelijks. Zo
worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor een opgeruimde leeromgeving. We proberen de taken zoveel mogelijk
binnen schooltijd af te ronden. Een enkele keer zal er iets na schooltijd gedaan moeten worden.
Dictee:
Groep 4 heeft wekelijks een woordjes dictee op vrijdag en vanaf de herfstvakantie een rekendictee op dinsdag. Het
dictee wordt wekelijks gemaild.
Weektaak
In groep 4 wordt al gewerkt met een weektaak. Dit bouwen we langzaam op. Wij doen dit om kinderen zelfstandig te
maken en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen werk. Iedere ochtend hebben de kinderen een half uur de tijd
om zelfstandige opdrachten uit te voeren. De kinderen plannen deze opdrachten voor een week zelf in. In de weektaak
zitten “moet” activiteiten en “keuze” activiteiten. We maken de weektaak zo dat iedereen toe komt aan de keuze
activiteiten.
Lezen:
In groep 4 gaat een groot gedeelte van de leertijd zitten in het verder ontwikkelen van het technisch lezen. Sinds vorig
jaar werken met een de leesmethode ´Estafette`. Voor de ontwikkeling van het lezen is het ook van belang dat er thuis
veel gelezen wordt.

INFORMATIE GROEP 5
Leerkrachten:
Alja de Vries
Jassen en gymspullen:
De jassen worden opgehangen aan de haakjes naast het lerarenkamertje. Ook de tassen worden daar opgehangen of
neergelegd op het bovenste plankje. Gymspullen worden steeds meegenomen naar huis, zodat er na schooltijd geen
spullen meer aan de kapstok blijven hangen (behalve de luizencapes).
Eten en drinken:
Bij de deur van het lokaal staat een tafel waar het eten en drinken kan worden neergezet. Eten en drinken dat koud moet
blijven (voor de lunch) mag in de koelkast in de hal.
Takenlijst:
In groep 5 werken we met een takenlijst. Dit houdt in dat iedere groep leerlingen een eigen taak heeft, dit wisselt
wekelijks. Zo worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor een opgeruimde leeromgeving. De meeste taken kunnen
onder schooltijd gedaan worden, het vegen wordt direct na schooltijd gedaan.
Toetsen/overhoringen:
* Na de herfstvakantie beginnen we met een tafeltoets. Dit om de tafels van 1 t/m 10 te automatiseren. Het is goed om
regelmatig de tafels thuis te oefenen. Bij deze tafeltoets gaat het ook om tempo.
* Methode toetsen: rekenen (1 keer in de 4 weken, gevolgd door een herhalingstoets), taal (1 keer in de vier weken),
spelling (1 keer in de vier weken). Tijdens deze toetsen wordt de stof getoetst die de leerlingen tijdens de lessen
aangeboden hebben gekregen. Voor deze toetsen hoeft er niet te worden geleerd.
* CITO leerlingvolgsysteem: rekenen (2 keer per jaar), spelling (2 keer per jaar), begrijpend lezen (1 keer per jaar),
technisch lezen (2 keer per jaar).
* Dit schooljaar gaan we voor het eerst de topotoetsen uit onze Argus Clou Aardrijkskunde methode inzetten. In groep 5
gaat het om maximaal 4 toetsen per schooljaar.
Weektaak:
Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid. Een aantal keer per week hebben de kinderen de tijd om zelfstandig aan
opdrachten te werken. De kinderen plannen deze opdrachten zelf in. Ze ontwikkelen op deze manier een gevoel voor
planning en verantwoordelijkheid. Zodra we helemaal gewend zijn aan onze nieuwe taal- en spelling methode zullen we
in groep 5 beginnen met de weektaak.
Boekbespreking:
In groep 5 houden alle leerlingen een boekbespreking. De kinderen presenteren voor de klas een boek dat ze gelezen
hebben. Een informatie volgt in de loop van het schooljaar.
Nieuwskring:
In groep 5 houden we ook een nieuwskring. De kinderen vertellen en lezen dan over een onderwerp dat ze uit het
nieuws hebben gehaald. Alle kinderen komen een keer aan de beurt.
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INFORMATIE GROEP 6
Leerkracht:
Majsa Stam
Multomap
De leerlingen hebben in groep 6 een 23-rings multomap nodig. Deze graag in de eerste week van het nieuwe schooljaar
meenemen. Hier mogen ze zelf al tabbladen in doen maar dat hoeft niet.
Jassen en gymspullen
De jassen worden opgehangen aan de haakjes naast en tegenover de deur van het lokaal. Ook de tassen worden daar
opgehangen of neergelegd. Gymspullen worden weer meegenomen naar huis, zodat er na schooltijd geen spullen meer
aan de kapstok blijven hangen (behalve de luizencapes).
Takenlijst
In groep 6 werken we met een takenlijst. Dit houdt in dat iedere leerling een eigen taak heeft, dit wisselt wekelijks. Zo
worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor een opgeruimde leeromgeving. De meeste taken kunnen onder
schooltijd gedaan worden, alleen het vegen wordt direct na schooltijd gedaan.
Weektaak
Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid. Iedere dag hebben de kinderen een half uur de tijd om zelfstandige
opdrachten uit te voeren. De leerlingen plannen deze opdrachten voor een week zelf in. Ze ontwikkelen op deze manier
een gevoel voor planning en verantwoordelijkheid.
Toetsen/overhoringen
Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen diverse toetsen.
Methodetoetsen:
Rekenen (1 keer in de 4 weken, eventueel gevolgd door een herhalingstoets), taal (1 keer in de 2 weken), spelling (1 keer
in de 3 á 4 weken) en begrijpend lezen (1 keer in de 5 weken).
Topotoets:
Nieuw in groep 6 is topografie. Deze toetsen krijgen de leerlingen mee naar huis om te leren.
CITO:
Voor ons leerlingvolgsysteem nemen wij de CITO toetsen af; spelling (2 x per jaar), rekenen (2x per jaar), begrijpend
lezen (1 x per jaar), technisch lezen AVI/DMT (2 x per jaar).
Sinterklaas
De leerlingen trekken in de klas lootjes, thuis maken zij een surprise en een gedicht voor elkaar. De kinderen krijgen geld
om het cadeau te kopen. Tegen die tijd krijgt u hierover meer informatie.
Moederdag/vaderdag
Er worden vanaf groep 6 geen Moederdag- en Vaderdag cadeautjes meer geknutseld op school.
Schoolreis
De leerlingen gaan in groep 6 een dag op schoolreis. De datum volgt nog.

INFORMATIE GROEP 7
Leerkrachten: Ieke van Duin
Jassen en gymspullen:
De jassen worden opgehangen aan de haakjes naast het lokaal. Ook de tassen worden daar opgehangen of neergelegd
op het bovenste plankje. Gymspullen worden steeds meegenomen naar huis, zodat er na schooltijd geen spullen meer
aan de kapstok blijven hangen (behalve de luizencapes)
Multomap
De leerlingen hebben in groep 6 een 23-rings multomap nodig. Deze graag in de eerste week van het nieuwe schooljaar
meenemen. Hier mogen ze zelf al tabbladen in doen maar dat hoeft niet.
Sinterklaas:
De kinderen trekken in de klas lootjes, thuis maken zij een surprise en gedichten voor elkaar. De kinderen krijgen geld om
het cadeau te kopen.
Takenlijst:
In groep 7 werken we met een takenlijst. Dit houdt in dat iedere leerling een eigen taak heeft, dit wisselt wekelijks. Zo
worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor een opgeruimde leeromgeving. Als er direct na schooltijd geen tijd is
voor het uitvoeren van de taak, regelen zij zelf voor vervanging.
Toetsen/overhoringen:
Na een aantal weken aan een bepaald onderwerp gewerkt te hebben in de klas, bijvoorbeeld met taal of rekenen, volgt
er een toets. De leerkracht gebruikt dit om te diagnosticeren in hun ontwikkeling. Hier hoeven de kinderen niet voor te
leren.
Ook worden er in groep 7 Engelse toetsen gegeven. (1 keer in de 6 a 7 weken) De leerlingen krijgen hier woordjes voor
mee naar huis om te leren. Ook wordt er aan het einde van het blok een proeftoets gemaakt die de leerlingen thuis
kunnen gebruiken om te leren.
In het tweede half jaar starten we ook weer met topografie. We volgen hiervoor een nieuwe methode, die minder vaak
toetst.
CITO leerlingvolgsysteem: rekenen (2 keer per jaar), spelling (2 keer per jaar), werkwoordspelling (1 keer per jaar),
begrijpend lezen (1 keer per jaar), technisch lezen (2 keer per jaar).
Huiswerk
Alle kinderen hebben huiswerk voor: topografie en Engels leren.
Voor individuele kinderen of incidenteel: werk afmaken, of ander afgesproken werk. Dit gaat in overleg met ouders.
Weektaak
Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid. Vier ochtenden in de week hebben de kinderen een half uur de tijd om
zelfstandige opdrachten uit te voeren. De kinderen plannen deze opdrachten voor een week zelf in. De kinderen
ontwikkelen op deze manier een gevoel voor planning en verantwoordelijkheid.
Kamp
Dit jaar gaan we samen op kamp met groep acht. Het kamp duurt drie dagen. De datum volgt nog.
Voorlopig advies:
Dit schooljaar zullen de leerlingen een voorlopig niveau-advies krijgen voor het voortgezet onderwijs. Deze gesprekken
worden met zowel ouders als leerlingen gevoerd. Ze vinden plaats aan het eind van het schooljaar.
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INFORMATIE GROEP 8
Leerkracht:
Pablo de Groot
Jassen en gymspullen
De jassen worden opgehangen aan de haakjes naast en tegenover het lokaal. Ook de tassen worden daar opgehangen of
neergelegd op het bovenste plankje. Gymspullen worden steeds meegenomen naar huis, zodat er na schooltijd geen
spullen meer aan de kapstok blijven hangen. (behalve de luizencapes)
Multomap
De leerlingen hebben in groep 6 een 23-rings multomap nodig. Deze graag in de eerste week van het nieuwe schooljaar
meenemen. Hier mogen ze zelf al tabbladen in doen maar dat hoeft niet.
Weektaak
Zelfstandigheid is een belangrijke vaardigheid. Iedere ochtend hebben de kinderen een half uur de tijd om zelfstandige
opdrachten uit te voeren. De kinderen plannen deze opdrachten voor een week zelf in. De kinderen ontwikkelen op deze
manier een gevoel voor planning en verantwoordelijkheid.
Takenlijst:
In groep 8 werken we met een takenlijst. Dit houdt in dat iedere leerling een eigen taak heeft, dit wisselt wekelijks. Zo
worden alle kinderen medeverantwoordelijk voor een opgeruimde leeromgeving. Als er direct na schooltijd geen tijd is
voor het uitvoeren van de taak, regelen zij zelf voor vervanging.
Sinterklaas:
De kinderen trekken in de klas lootjes, thuis maken zij een surprise en gedichten voor elkaar. De kinderen krijgen geld om
het cadeau te kopen.

Toetsen/overhoringen:
Na een aantal weken aan een bepaald onderwerp gewerkt te hebben in de klas, bijvoorbeeld met taal of rekenen, volgt
er een toets. De leerkracht gebruikt dit om te diagnosticeren in hun ontwikkeling. Hier hoeven de kinderen niet voor te
leren.
Ook worden er in groep 8 Engelse toetsen gegeven. (1 keer in de 6 a 7 weken) De leerlingen krijgen hier woordjes voor
mee naar huis om te leren. Ook wordt er aan het einde van het blok een proeftoets gemaakt die de leerlingen thuis
kunnen gebruiken om te leren.
In het eerste half jaar starten we ook weer met topografie. We volgen hiervoor een nieuwe methode, die minder vaak
toetst.
CITO leerlingvolgsysteem: rekenen (1 keer per jaar), spelling (1 keer per jaar), werkwoordspelling (1 keer per jaar),
begrijpend lezen (1 keer per jaar), technisch lezen (1 keer per jaar).
De centrale eindtoets, oftewel de eindcito vindt dit jaar plaats op 17 t/m 19 april.
Kamp
Dit jaar gaan we samen op kamp met groep acht. Het kamp duurt drie dagen. De datum volgt nog.
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TOETSEN LEERLINGVOLSYSTEEM
Toetsen Leerlingvolgsysteem
Een aantal keer per jaar nemen wij zgn. Citotoetsen af. We bedoelen daarmee toetsen, ontwikkeld door Cito, waarmee
we de ontwikkeling volgen van de leerlingen op het gebied van rekenen (Rekenen voor kleuters, Rekenen & Wiskunde)
en taal (Taal voor kleuters, Technisch lezen, Spelling en Begrijpend lezen).
Grofweg valt de eerste toetsperiode eind januari / begin februari (dit zijn de zgn. middentoetsen) en valt de tweede
toetsperiode eind juni / begin juli. In sommige groepen, met name in groep 3, wordt er vaker getoetst.
Ook nemen we tweemaal per jaar de SCOL af, een toets waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen volgen. De SCOL wordt afgenomen in september en in april. De kinderen hoeven niks te doen – de
leerkrachten vullen per leerling een vragenlijst in. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 vullen bij de SCOL wel zelf een
vragenlijst in.
Wilt u precies weten welke toets wanneer wordt afgenomen? Dat kunt u lezen in onze zgn. zorgkalender. Die is ter
inzage bij Lottie de Vos en Marjo Hakvoort.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Gaat u verhuizen? Wilt u de adreswijziging dan even schriftelijk aan ons doorgeven? Gaat u naar een andere gemeente,
dan willen we ook graag weten naar welke school uw kind(eren) dan gaan. Maar ook als u een nieuw telefoonnummer of
e-mailadres hebt, willen wij dat graag van uw weten! Op die manier kunnen wij aan onze administratieve verplichtingen
voldoen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
De buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door kinderdagverblijf en BSO De Pettenvlet. Deze staat op het plein
van onze school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BSO De Pettenvlet.
Email: info@depettenvletaanzee.nl
Telefoonnummer: 0226-381382

TIENUURTJE
Tijdens de pauze 's morgens eten en drinken de meeste kinderen iets. Wij denken dan aan een bakje (geschild en
gesneden) fruit, een boterham, een ‘gezonde’ koek, een rijstwafel of iets dergelijks.
Wij doen een klemmend beroep op u om het tienuurtje dat de kinderen meekrijgen klein en gezond te houden.

FRUITDAG
Elke

dinsdag

is

het

fruitdag!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond
(leren) eten en daarom hebben we de fruitdagen ingesteld…

Dat wil zeggen dat het tienuurtje die dag uit fruit bestaat. En met
fruit bedoelen we ook echt: fruit! Dus een appel, een banaan, een
peer, aardbeien, stukjes ananas of meloen, een perzik, een pruim,
een trosje druiven, kersen, een mandarijntje, een kiwi… maar ook een
stukje komkommer, of een worteltje, een paar kerstomaatjes, enz.
Als het kan graag het fruit thuis schillen en/of in kleine stukjes
snijden! En zo nodig meegeven in een bakje.
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