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B-E

Buitenschoolse Opvang
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kindercentrum de Schaapskooi. De opvang vindt in
principe plaats in de eigen school. Dat biedt veel voordelen. Ouders hebben niet te maken met extra
vervoerskosten en wachttijden. De kinderen zijn in hun eigen vertrouwde omgeving. Ze kunnen
gebruikmaken van zaken die in de school aanwezig zijn. De kinderen mogen vrij spelen in
bijvoorbeeld de lees-, bouw-, verkleed- of knutselhoek. Maar gewoon een spelletje met elkaar doen
kan ook. Voor kinderen die hun huiswerk willen maken, zijn er speciale rustige plekjes. Bij mooi weer
kunnen de kinderen gebruikmaken van het grote en veilige buitenspeelterrein van de school met
speeltoestellen, een zandbak en een tafeltennistafel.
Daarnaast zijn er allerlei speciale activiteiten, waaronder uitstapjes tijdens de vakantieperioden. De
school ligt vlakbij een grote speeltuin en een kinderbibliotheek, waar we regelmatig naar toe zullen
gaan. En als de groep niet te groot is dan mag er af en toe ook wel eens een vriendinnetje of vriendje
meekomen.

Eten en drinken
Een pauzehapje is een tussendoortje en is niet bedoeld als een maaltijd. De kinderen van groep 1 t/m
5 hebben op school een eigen beker om water te drinken. De kinderen van groep 6 t/m 8 nemen van
huis zelf iets mee om water in te doen. Als u toch iets te drinken wilt meegeven, melkproducten zijn
goede dranken voor tussendoor. We vragen u frisdranken, sportdranken en vruchtensappen te
vermijden, omdat ze veel suiker bevatten. Bij de ochtendpauze zien wij geen (chocolade)koeken,
snoep of repen. Fruit of groente kan daarentegen altijd!
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn vaste fruitdagen.
Hieronder vindt u een aantal tips voor het meegeven van een tussendoortje, anders dan fruit of
groenten:
•
•
•

Geef kinderen iets mee dat niet te groot is (hoeveelheid);
Geef kinderen iets mee waar niet teveel suikers in zitten;
Geef één evergreen of volkoren biscuit mee i.p.v. een pakje waar meerdere in zitten.

F

Fietsen
Als de kinderen op de fiets naar school komen, kunnen zij hun fiets in de fietsenrekken stallen.
Hoewel we uiteraard op de fietsen letten, kunnen we er geen verantwoording voor nemen en kan
schade niet op school verhaald worden.
Als u zelf op de fiets uw kind wegbrengt, dan graag uw fiets niet in een fietsenrek plaatsen. Anders
blijft er onvoldoende ruimte over voor de fietsen van de kinderen. Natuurlijk lopen de kinderen en
hun ouders op het plein naast hun fiets om ongelukjes te voorkomen.

Fotograaf
Elk jaar komt er een schoolfotograaf om de kinderen te fotograferen.
De fotograaf maakt één foto van uw kind alleen.
Hij maakt ook een groepsfoto van de klas van uw kind.
Als u dat wilt, kan er ook nog een foto gemaakt worden van uw kinderen samen.
Hier mogen ook broertjes/zusjes bij, die (nog) niet bij ons op school zitten. Dit is dus een gezinsfoto.
Er worden geen foto’s gemaakt van afzonderlijke kinderen die niet bij ons op school zitten. U krijgt
van tevoren bericht wanneer de fotograaf komt. Het maken van de foto’s heeft voor u geen enkele
verplichting. Pas als ze klaar zijn, hoeft u te beslissen of u ze wel of niet wilt kopen.

Foto’s/ filmpjes gemaakt op school
Op school worden er foto’s en filmpjes gemaakt tijdens allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld het
kerstfeest en de schoolreizen. Als u niet wilt dat foto’s waarop uw kind staat, vertoond of afgedrukt
worden (bijvoorbeeld op onze website), heeft u dit bij de inschrijving aangegeven. Indien de foto’s
voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waar u bij inschrijving voor heeft getekend, vragen we
u opnieuw toestemming.
Ouders en kinderen mogen tijdens lessen niet filmen en fotograferen. Bij activiteiten mogen ouders
dit wel. We verzoeken u wel om alleen uw eigen kind te filmen of te fotograferen en terughoudend
te zijn met het plaatsen op sociale media.

G

Gevonden voorwerpen
In het hoofdgebouw bij de hoofdingang staat een krat waarin de gevonden voorwerpen worden
neergelegd. Daarin liggen ook jassen en tassen die op school zijn achtergebleven. Na vier maanden
worden ze – na eerst te zijn uitgestald – opgeruimd.

Gezondheid en hygiëne
Het werken op school vraagt veel energie van uw kind. Stuur daarom uw kind bijtijds naar bed. Zorg
ervoor dat uw kind iets gegeten en gedronken heeft voor het naar school gaat. Dit is van belang voor
de schoolprestaties van uw kind.
Niet iedereen vindt huisdieren lief. Sommige mensen (1 op de 10) zijn zelfs allergisch voor
verschillende huisdieren. Daarom mogen in de school geen huisdieren komen. Laat dus uw hond
buiten op het plein. Op het plein is uw hond aangelijnd.
We zijn een rookvrije school. U mag dus binnen en op het plein niet roken.
Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dat dan direct aan de leerkracht doorgeven. Andere ouders
worden dan gewaarschuwd en de groep wordt gecontroleerd. Als het nodig is wordt ook de
schoolarts ingeschakeld.
Bedenk:
• Hoofdluis hebben is geen schande; er niets tegen doen wel!

Gezonde school
Onze school heeft een certificaat voor Sport en Bewegen en voor Gezonde Voeding. Ons beleidsplan
Gezonde Voeding kunt u vinden op de website van onze school.

G

Gegevens schoolteam
IB
RT
ICT
VVE

= Interne Begeleider
= Remedial Teacher
= Informatie en Communicatie Technologie
= Voor- en Vroegschoolse Educatie

NAAM

FUNCTIE

AANWEZIG OP

A.J. van Hoof-Hoogendam

groepsleerkracht
ma t/m vr
coördinator onderbouw

A. van der Klip

groepsleerkracht
schakelklas

ma t/m wo
do

A. Ridder
IB/ RT groep 4 t/m 8

adjunct-directeur

di t/m vr

C. ter Haar-Padmos

IB onderbouw

ma, di, do

C. Vogelaar

groepsleerkracht

di t/m vr

C. Keulers

groepsleerkracht

ma t/m vr

D. Hammond-Nobel

groepsleerkracht
schakelklas

ma, di
wo, do ochtend

D. Honkoop-Noordergraaf

groepsleerkracht
schakelklas

wo, vr
di, do

D. Jouwsma

gymnastiekleerkracht ma, vr

D.C. Ligthelm-Brand

groepsleerkracht
extra

wo, do, vr
13x op di

D. F. Vermij

groepsleerkracht
ICT

wo t/m vr
ma, di

NAAM

FUNCTIE

AANWEZIG OP

E.M. van der Heide

groepsleerkracht
schakelklas

ma, do, vr
di

F. Heesemans

concierge

ma, vr

J. Bruines

groepsleerkracht

ma t/m vr

J. Smilde-Verweij

administratie

ma t/m vr ochtend

J. Wijbenga

groepsleerkracht
schakelklas

ma t/m do
wo, do ochtend

L. vander Weide

groepsleerkracht

ma, di, do

M. van der Mannen

directeur
coördinator zorg

ma t/m vr

M. de Reuver

groepsleerkracht

ma t/m vr

R. Oskam

groepsleerkracht

wo t/m vr

R. Pollé

groepsleerkracht

ma t/m vr

S. van der Oever

groepsleerkracht

ma t/m vr

T. Spee

groepsleerkracht
gedragsspecialist

ma, di, do, vr

G

Groepsouders
Iedere groep heeft een groepsouder. De groepsouder is de contactpersoon voor de leerkracht en is
medeverantwoordelijk voor alle activiteiten die voor de groep worden georganiseerd. Daarnaast is
hij of zij aanspreekpunt voor alle ouders. Er wordt 6 keer per jaar op school vergaderd. De ouderraad
heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Bj de
vergadering zijn een directielid en twee leerkrachten aanwezig.

Gymnastiekkleding
Voor de gymnastiekles hebben de kinderen nodig: sportbroek of trainingsbroek in combinatie met
een T-shirt of gympakje en gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen). Alle gymnastiekkleding moet
tenminste éénmaal per week worden gewassen.

KAS Nieuws
We proberen de kinderen zo min mogelijk briefjes mee te geven met informatie voor ouders en
verzorgers. Daarom bundelen we de informatie in ons mededelingenblad: ‘KAS Nieuws’. Dit
nieuwsblad wordt op vrijdag op Social Schools geplaatst. Wie nog geen account heeft krijgt het via de
e-mail. Het KAS Nieuws vindt u ook op onze Facebook pagina en op de prikborden in beide
gebouwen. Verdere informatie verstrekken we ook via Social Schools.

Leerrecht en leerplicht
Als een kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Een kind dat 3 jaar en 10 maanden oud is, mag
alvast 5 keer een ochtend naar school om te wennen. Rond de zomervakantie als de groepen vol
zitten, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Nadat het kind 5 jaar is geworden is het
leerplichtig.
Als naar school gaan nog erg vermoeiend is, mag het kind 5 uur per week thuisblijven (in sommige
gevallen maximaal 10 uur). Hierover moet altijd overleg met de groepsleerkracht gevoerd worden.
Het zesjarige en oudere kind is volledig leerplichtig en moet hele dagen naar school.

L-M

Logopedie
Als uw kind in groep 2 zit, wordt er door een logopediste gekeken of het spreken van uw kind goed
gaat. Als blijkt dat uw kind hulp nodig heeft, zal de ouder/verzorger een uitnodiging voor een gesprek
krijgen. Mocht u naar aanleiding van het gesprek instemmen met een behandeling, dan wordt u
doorverwezen naar een logopedie praktijk.
Als uw kind een VVE indicatie heeft wordt hij/ zij drie keer gedurende de kleuterperiode op taal
gescreend door de logopediste. Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd.
Onze logopediste heet Petra van Driel. Zij is op dinsdagochtend in onze school aanwezig. Petra is in
dienst van de GGD Midden-Holland. Voor vragen kunt u terecht op school of via telefoonnummer
0182-545676

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Bij ziekte of verlof van de leerkrachten wordt er alles aan gedaan om de kinderen toch les te laten
krijgen. In eerste instantie zullen we proberen een invalleerkracht in te schakelen. Lukt dat niet, dan
informeren we bij onze parttime leerkrachten of zij kunnen invallen.
Lukt dat allemaal niet, dan worden de leerlingen de eerste dag verdeeld over de andere groepen. Dit
om te voorkomen dat uw kind onverwacht naar huis moet.
Hierna bekijken we hoe lang de betreffende leerkracht naar verwachting afwezig zal zijn en of er wel
of niet op termijn inval te regelen is. Lukt dit niet dan kan dat betekenen dat er een groep een halve
dag vrij heeft. Dat hoeft niet altijd de groep van de zieke leerkracht te zijn. Het kan ook gaan om de
groep van degene die de zieke collega vervangt. U krijgt hier één dag van tevoren bericht over.
Als het om een langere periode gaat en is er van buiten de school wel inval te regelen voor een
andere groep dan die van de zieke collega, dan vragen we iemand uit ons eigen team om de groep
van de zieke collega over te nemen. In zijn/haar groep komt dan de invaller.

Mappen
Voor het opbergen van huiswerk willen we graag dat alle kinderen van de groepen 7 en 8 een eigen
stofmap met elastiek aanschaffen.

M-O

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan. In de MR zitten drie ouders en drie
personeelsleden. Veel beslissingen over de school kan het schoolbestuur alleen nemen als het
hierover eerst met de MR heeft gesproken. Bij deze gesprekken vertegenwoordigt de directeur het
schoolbestuur. De directeur heeft geen stemrecht.

Meerdaagse schoolreis groep 8
De leerlingen uit groep 8 gaan komend schooljaar op meerdaagse schoolreis. U hoort in de tweede
schoolweek waar we naar toe gaan en wat de kosten zijn.

Ongelukjes
Mocht er ondanks alle goede zorgen op school een ongelukje met uw kind gebeuren, dan zullen we
als volgt handelen:
• is de verwonding niet erg, dan zorgt de leerkracht voor de behandeling
• is de verwonding ernstiger, dan bellen we de ouders met het verzoek het kind op te halen en
naar de huisarts te brengen
• zijn de ouders niet bereikbaar, dan gaan wij met het kind naar de huisarts of EHBO / HAP
• in geval van een ernstige situatie bellen we onmiddellijk 112 voor een ambulance en
waarschuwen we de ouders.
Op school zijn vijf bedrijfshulpverleners aanwezig.
P.S. De school is niet aansprakelijk voor kleding, fietsen, sieraden, mobiele telefoons en dergelijke die
op school kwijtraken of stuk zijn gegaan. De school heeft wel een ongevallenverzekering voor alle
kinderen afgesloten.

O

Op tijd op school
Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn. De leerplichtambtenaar schrijft voor dat de
school bij drie keer te laat contact opneemt met de ouders, bij zes keer te laat een waarschuwing
geeft en bij negen keer te laat een melding doet bij de leerplichtambtenaar. Het is ook voor iedereen
erg vervelend om na aanvang van de lessen gestoord te worden door laatkomers. Het hek gaat 10
minuten voor aanvangstijd open. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen niet té vroeg naar school
gaan?
Het is nog niet duidelijk i.v.m. de coronamaatregelen hoe het naar binnen gaan zal verlopen. U wordt
hier na de vakantie verder over geïnformeerd.
Tussen de middag is het plein tot 12.50 uur bestemd voor de kinderen van de overblijf. Daarna gaat
het plein open.
De ouders van kinderen die niet zijn afgemeld, worden vanaf 8.45 uur en 13.15 uur gebeld door de
school.

Open dag
Om toekomstige ouders te laten kennismaken met onze school, houden we één keer per jaar een
open dag. Daarnaast stellen we de ouders in de gelegenheid vrijblijvend te komen kijken. We vinden
het prettig als u daarvoor eerst een afspraak maakt.

O

Ouderbijdrage
De ouderraad organiseert veel voor de kinderen: Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en natuurlijk
schoolreizen. Deze extra activiteiten worden betaald uit het ouderfonds. Dit fonds wordt gevormd
door een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Bij inschrijving wordt gevraagd of ouders bereid zijn dit
te betalen. Omdat groep 8 niet op schoolreis gaat, maar op meerdaagse schoolreis (die apart betaald
wordt), betalen de ouders van de kinderen van groep 8 minder ouderbijdrage. De penningmeester
van de ouderraad beheert het fonds.
In het begin van het jaar ontvangen alle ouders een rekening voor de ouderbijdrage. U hoeft dat
bedrag niet ineens te betalen, u kunt ook in termijnen betalen. Neem hiervoor contact op met de
directie. Gezien de dure decembermaand verwachten we de eerste bijdrage wel voor 1 december.
Kinderen voor wie geen ouderbijdrage wordt betaald, kunnen helaas niet mee met de schoolreis.
Voor minder draagkrachtige ouders bestaat de mogelijkheid om een Rotterdampas aan te vragen.
Hiermee wordt de ouderbijdrage betaald.

Overblijven
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Een beroepskracht en
enkele ouders zorgen voor goede opvang. Brood en drinken moeten de kinderen zelf meenemen.
Voor het overblijven gelden de schoolregels en de overblijfregels. De kinderen die overblijven krijgen
de regels uitgereikt. Het overblijven moet van tevoren worden betaald. Hiervoor moet een kaart
voor tien keer gekocht worden.
Voor de opvangmogelijkheden vóór en ná schooltijd verwijzen we naar het hoofdstukje
‘Buitenschoolse Opvang’ voorin dit boekje.
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P-R

Passend Onderwijs
Het TOP team biedt ondersteuning bij onderwijsontwikkelingen op school. Ook wordt hun hulp
ingeroepen voor leerlingenonderzoeken, observaties en adviezen in de klas. Vijf keer per jaar komt
het schoolondersteuningsteam (SOT) bij elkaar.

Peuterspeelzaal
Op onze school is een peuterspeelzaal aanwezig voor alle peuters van Korte Akkeren. Zo kunnen ze
zich spelend voorbereiden op het basisonderwijs. Hiermee is de doorgaande lijn voor kinderen vanaf
2 jaar bij ons een feit en zal er veel aandacht zijn voor de totale ontwikkeling van de kinderen.
In een apart lokaal van het bijgebouw met de kleuterklassen aan de van der Palmstraat is een
gezellige ruimte ingericht voor de peuters. Het peuterwerk wordt uitgevoerd door Kindercentrum de
Schaapskooi.

Rapporten
Driemaal per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 een schoolrapport mee naar huis. De
kinderen van groep 1, 2 en 8 twee keer per jaar. U wordt dan ook uitgenodigd voor een gesprek over
de vorderingen van uw kind.
Zie voor de data de ’Informatie Schooljaar 2020-2021’ (blz. 18).
Graag ontvangen wij de rapporten uiterlijk twee weken na deze data weer retour.
De rapporten kosten de school €3,50. Indien het rapport zoekraakt, zijn wij genoodzaakt dit bedrag
in rekening te brengen voor een nieuw rapport.

S

Schoolarts
Jaarlijks worden de kinderen uit groep 2 en 7 uitgenodigd voor een onderzoek of screening. Naast
onderzoek van enkele lichamelijke zaken zoals gehoor, gezichtsvermogen, groei, gewicht en
motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis en
gedragsproblemen.
Los van deze reguliere onderzoeken kunt u altijd contact opnemen met de jeugdarts of assistente
voor advies of extra onderzoek.
Daarnaast kan het ook zijn dat de leerkrachten vragen of zorgen hebben over uw kind. In overleg met
u kan dan ook altijd de schoolarts of een sociaalverpleegkundige worden ingeschakeld om mee te
denken.
De schoolarts is mevr. P.K. Kruse. De assistente is Mevr. A. Brink.

Schoolgids
Het maken van een schoolgids is wettelijk vereist. Zo hoopt de overheid dat de ouders makkelijker
een school kunnen kiezen voor hun kind. U vindt onze schoolgids op de website, evenals het
informatieboekje. Nieuwe ouders krijgen bij inschrijving van hun kind een folder mee waarin de
verkorte informatie van de schoolgids staat.

Schoolmaatschappelijk werk
Het doel van schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelige, gemakkelijk bereikbare hulpverlening
voor kinderen en hun ouders. De school kan op verzoek van de ouders contact zoeken met de
schoolmaatschappelijk werker als ouders of school zich zorgen over het kind maken. De
schoolmaatschappelijk werker voert dan een aantal gesprekjes met het kind en bespreekt daarna
met de ouders wat er mogelijk aan de hand is.
Ouders kunnen ook alleen advies vragen of zelf tijdens het inloopspreekuur langsgaan. De zaken die
besproken worden blijven vanzelfsprekend privé. Gegevens worden alleen met toestemming van de
ouders met school uitgewisseld.
De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van de Stichting Kwadraad.

S-V

Schoolzwemmen
Wij bieden schoolwemmen aan onder schooltijd aan kinderen vanaf 5 jaar. We zwemmen op
woensdagochtend van 11.30- 12.15 uur in het Groenhovenbad. Kinderen kunnen hier maximaal één
jaar gebruik van maken of tot ze een diploma hebben.
Dit schoolzwemmen is gratis. De ouders zorgen zelf voor het vervoer en ondertekenen de afspraken
die gelden.

Stagiaires
Bij ons op school komen studenten van Hogeschool Leiden leren hoe je leerkracht moet worden. In
diverse klassen is een nog studerende leerkracht samen met de groepsleerkracht aan het werk. Dit
heeft twee voordelen. De student leert het vak en de kinderen worden extra geholpen.

Verjaardagen
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een
traktatie. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op
www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn.
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee:
•
•
•
•

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is;
Kies bij voorkeur een gezonde traktatie
Denk eens aan niet eetbare traktaties;
Hartige traktaties bevatten vaak veel vet, wat ook niet goed is voor de gezondheid.

Wanneer een traktatie te groot is of naar het oordeel van de leerkracht niet voor alle kinderen
geschikt, wordt die aan de kinderen mee naar huis gegeven, zodat de ouders kunnen bepalen of deze
gegeten mag worden.

V

Verlof
Alleen in bijzondere gevallen kan een kind buitengewoon verlof krijgen. Soms kan de directie verlof
geven, soms alleen de leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda. De directie kan u altijd inlichten
over de verlofregelingen. Ook op de website vindt u hier informatie over.
Het is niet mogelijk extra vakantiedagen te krijgen om goedkoper op vakantie naar Marokko, Turkije
of een ander land te gaan. De directie verzoekt u om dit ook niet meer aan te vragen. U zult worden
doorverwezen naar een van de leerplichtambtenaren (tel. 0182-545550).
Bij ongeoorloofd verzuim moet de directie altijd melding doen bij de leerplichtambtenaar.
Vakantie buiten de schoolvakantie is niet mogelijk.
De enige uitzondering is als de aard van het beroep van één van de ouders dit vereist. Dit kan
bijvoorbeeld zijn bij seizoensgebonden werk.
Voor bruiloftsfeesten mag geen verlof worden gegeven, wel voor de wettelijke huwelijksvoltrekking.
Dit moet dan wel aangetoond worden.
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Schooljaar 2020-2021
1.

Algemene informatie

a.
Openbare basisschool de KAS
Adres
2e E.J. Potgieterstraat 2, 2802 VA Gouda
Telefoon
0182-519739
Email
info.dekas@stichtingklasse.nl
Website
www.obsdekas.nl
Directeur
Adjunct

Mi Ri van der Mannen
Ad Ridder

b.
Kindercentrum De Schaapskooi
Adres
Bloemendaalseweg 46
Tel. 0182-571373
Website
www.kdvgouda.nl
Buitenschoolse opvang de KAS
Mobiel leidster 06-52230810
Peuterspeelzaal de KAS
Telefoon
0182-519659

c.

Ziekmeldingen (vóór schooltijd)
Tel. 0182-519739

2.

blabla

3.

Medezeggenschapsraad

Oudervertegenwoordiging:
Voorzitter
Esther Sleutelberg
Secretaris
Esther de Korte
Lid
Malko Honkoop
Personeelsvertegenwoordiging:
Annemieke van der Klip
Anja van Hoof
Daniël Vermij
E-mailadres medezeggenschapsraad: mr.dekas@stichtingklasse.nl

4.

Ouderraad

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Kim Wassenaar
Hennie van Hensen van Uningen
Veronica Ouborg

E-mailadres ouderraad: or.dekas@stichtingklasse.nl

5.

Schooltijden

groep 1-2

ma, di, do: 8.30-12.00, 13.00-15.00
wo: 8.30-12.15
vr: 8.30-12.00
groep 3 t/m 8 ma, di, do, vr: 8.30-12.00, 13.00-15.00
wo: 8.30-12.15

6.

Rapportenbespreking

GROEP 1-2
GROEP 3 T/M 7
2 februari
2021 24 november 2020
6 juli
2021 23 maart
2021
6 juli
2021
GROEP 8
16, 17 september 2020
* overgangsgesprek voortgezet onderwijs

GROEP 8
24 november 2020
16, 17 februari 2021*

7.

Algemene Ouderavond
Dinsdag 6 oktober 2020

8.

Open dag
Woensdag 17 maart 2021

9.

Bijdragen

Ouderbijdrage:

groep 1 t/m 7
groep 8

€ 42,-€ 24,--

Kan worden overgemaakt op rekening NL09INGB0000099768
Driedaagse schoolreis: groep 8

€ 85,--

Overblijven:

€ 15,--

kaart voor 10 x

Kan ook worden overgemaakt op rekening NL17INGB0005895665

10.

Groepsindeling

GROEP
1/2A
1/2B
1/2C
1/2D
3A
3B
4
5A
6A
6B
7
8A

LEERKRACHT
Dianan Honkoop / Lisanne van der Weide
Anja van Hoof
Nelleke Ligthelm / Danielle Hammond-Nobel
Sandrijn van den Oever
Jellie Wijbenga / Renate Oskam
Marlon de Reuver
Caroline Vogelaar / Else Marieke van der Heide
Annemieke v.d. Klip / Else Marieke van der Heide
Charissa Keulers
Jade Bruines
Daniël Vermij / Tanja Spee
Ruben Pollé

LOCATIE
v.d. Palm
v.d. Palm
v.d. Palm
v.d. Palm
v.d. Palm
hoofdgebouw
hoofdgebouw
hoofdgebouw
hoofdgebouw
hoofdgebouw
hoofdgebouw
hoofdgebouw

11.

Vakantierooster 2020-2021

VAN
TOT EN MET
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie/ Hemelvaar
Pinksteren
Zomervakantie

19 oktober
21 december
22 februari
2 april
t
3 mei
24 mei
19 juli

23 oktober
1 januari
26 februari
5 april
14 mei
27 augustus

-Op 31 augusuts begint het schooljaar 2020-2021 om 8.30 uur.
-Studiedagen: 26 oktober, 19 februari, 1 april, 6 april, 7 juli
-Leerlingen die de Islamitische godsdienst belijden, hebben één dag
vrij voor het Suikerfeest en één dag voor het Offerfeest als het niet met
een vrije dag samenvalt.
-Op 4 december, 18 december, 23 maart, 26 april, 6 juli en 16 juli zijn alle groepen ’s middags vrij.

12.

Gymnastiekrooster

MAANDAG gymzaal: Gerard Leeustraat
08.30 - 09.15 groep 7
à om 8.25 uur aanwezig bij de gymzaal
09.15 - 10.00 groep 4
10.00 - 10.45 groep 5
10.45 - 11.30 groep 6A
11.30 - 12.15 groep 6B
à om 12.30 uur uit, om 13.30 uur op school
13.00 - 13.45 groep 8
13.50 - 14.45 groep 3A, 3B
VRIJDAG gymzaal: Gerard Leeustraat
08.30 - 09.15 groep 8
à om 8.25 uur aanwezig op school
09.15 - 10.00 groep 6A
10.00 - 10.45 groep 6B
10.45 - 11.30 groep 5
11.30 - 12.15 groep 7
à om 12.30 uur uit, om 13.30 uur op school
13.05 - 13.50 groep 3A, 3B
à dansschool Lethmaetstraat
14.00 – 14.45 groep 4
à dansschool Lethmaetstraat

