In Vogelvlucht
augustus / september 2017
START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR.
We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Samen met de ouders en de kinderen
maken we er weer een mooi en leerzaam schooljaar van. We kijken er naar uit de kinderen maandag in hun
nieuwe klas te ontvangen.
Augustus 2017
21
1e schooldag.
23
PRIMA: Groepsregels bespreken.
28
Start programma Drempelonderzoek voor de groepen 8.
29
Voorlichtingsmiddag genodigden Plusklas; aanvang 16.00 uur.
September 2017
1
Inleveren ouderverklaringen.
5
Start Plusklas.
11
Voorlichtingsavond groepen 1-2 en groep 1-2-3 Schakelklas; aanvang 19.00 uur.
12
Voorlichtingsavond groepen 3-7 (inclusief Leonardo groepen); aanvang 19.00 uur.
19
Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij.
25
Voorlichtingsavond groepen 8; aanvang 19.00 uur op locatie Zuid.
26
GMR-vergadering op locatie Zuid om 20.00 uur.
27
Opening Kinderboekenweek.
Bereikbaarheid

Ook dit schooljaar werken wij weer met locatiecoaches. Iedere locatie kent haar eigen coach. Met uw
vragen en opmerkingen over de school kunt u contact opnemen met de locatiecoach.
Uiteraard gaat u met uw vragen over uw kind naar de leerkracht.
Locatiecoaches
Zuid
Noord
Vriesland
Noord /Leonardo

Danique Exaltus
Hanneke van Oosten
Patricia Goudzwaard
Marja Leeman

0181-636296
0181-680707
0181-632311
0181-687010

Brengen en halen van de kinderen
 De leerlingen van de Leonardogroepen mogen van 8.00 uur tot 8.15 uur de school binnen. Na 8.15 uur
wachten ze buiten en komen gelijk met de andere leerlingen naar binnen.
 De ouders van de leerlingen van groep 1-2 mogen hun kind(eren) tot de deur van het lokaal brengen.
 De ouders van de leerlingen van groep 3 mogen kind(eren) tot de kerstvakantie tot de deur van het lokaal
brengen en daarna tot de schooldeur.
 De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen hun kind(eren) brengen tot de schooldeur.
 Bij het ophalen wachten de ouders buiten het schoolgebouw op hun kind(eren).
 De deur gaat 5 minuten voor aanvang van de school open.
 De kinderen komen zelfstandig binnen, onder toezicht van de leerkrachten.
 Tien minuten voor schooltijd wordt er toezicht gehouden op het schoolplein door leerkrachten.
Vieren verjaardag van de kinderen
Een gezonde traktatie stellen wij op prijs. Vanaf 5 jaar vieren we de verjaardagen van de kinderen in de groep,
waarin de kinderen zelf zitten. De jarige mag de klassen rond, maar mag geen traktaties uitdelen aan kinderen in
andere klassen. Bij het trakteren in de klas komt het wel eens voor dat kinderen in verband met een
voedselallergie een bepaalde traktatie niet mogen hebben. Voor deze kinderen is het erg sneu als ze een
uitgedeelde traktatie niet mogen opeten. We vragen u daarom om met de groepsleerkracht van uw kind even
vooraf te overleggen, zodat er rekening gehouden kan worden met deze kinderen.

www.obsdevogelenzang.nl

Gymrooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag





Ochtend:
Ochtend:
Ochtend:
Ochtend:
Ochtend:

7-8L
7N
8Z
3Z
6V

3a-bN
6N
4-5-6L
5V

4N
7Z
4V
3cN

5N

Middag:
Middag:

5Z
4Z

8N
6Z

3V

7-8L start om 8.15 uur en gaat om 11.45 uur uit. De overblijf start om 11.45 uur.
5N gaat uit om 12.15 uur en start om 13.15 uur. De Overblijf is van 12.00 - 13.15 uur.
8Z start om 8.15 uur en gaat uit om 12.00 uur.
Op de eerste dag van het schooljaar is er op het eerste uur geen gym. In dit geval gaat het om 7-8L.

Voorlichtingsavonden
Tijdens deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Daarnaast wordt u geïnformeerd
over leerstof, methoden en de aanpak in de klas. Vorderingen van uw kind komen deze avond niet aan de orde.
Alle avonden beginnen om 19.00 uur. Om 18.45 uur gaan de deuren open. De informatieavond vindt plaats in het
eigen lokaal van de kinderen. De ouders van alle groepen 8 krijgen maandag 25 september informatie over het
voortgezet onderwijs op locatie Zuid, J. Wagenaarstraat 2. Deze avond begint eveneens om 19.00 uur.
Wij zullen elkaar niet pesten.
1 Wat is pesten?
 Iemand pijn doen door te slaan of te schoppen.
 Iemand buitensluiten of over iemand roddelen.
 Pesten is pas pesten wanneer het langdurig is en herhaaldelijk voorkomt.
 De pestkop is altijd sterker dan de gepeste leerling. Wanneer er twee ongeveer even sterke leerlingen
elkaar plagen of met elkaar vechten, is er geen sprake van pesten.
2

Pesten past niet.
 Pesten wordt op onze school niet toegestaan.

3

Afspraken met leerlingen:
 Alle volwassenen zullen pestkoppen laten stoppen met pesten.
 Pestkoppen zullen gesprekken krijgen met hun leerkracht.
 Pestkoppen die iets hebben vernield, draaien voor de kosten op.
 Gepeste leerlingen kunnen altijd met hun probleem terecht bij een volwassene op school.
 Gepeste leerlingen krijgen hulp van de leerkrachten en andere volwassenen op onze school.
 Andere leerlingen kunnen ‘nee’ zeggen tegen pestkoppen, door:
1. Naast de gepeste te gaan staan.
2. Een volwassene in te schakelen.

4

Afspraken met volwassenen:
 Alle volwassenen reageren wanneer zij zien dat iemand gepest wordt.
 Alle volwassenen komen tussenbeide en melden op school dat er gepest is/wordt.
 Aan de pestkop wordt verteld dat afgesproken is, dat pesten niet wordt toegestaan.

Aan de pestkop wordt verteld dat er een gesprek volgt met de groepsleerkracht.

5

Afspraken met de ouders:
 De school staat open voor signalen over pesten.
 Ouders kunnen bij de groepsleerkracht terecht als hun kind wordt gepest.
 Ouders worden ervan op de hoogte gesteld, als hun kind in ernstige mate pest of gepest wordt.
 Ouders van gepeste kinderen stellen bij problemen de leerkracht of de directie op de hoogte.
 Ouders van gepeste kinderen nemen in het kader van de veiligheid niet het recht in eigen hand.

