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VAKANTIEPAS!!!

Pinksteren: Zondag is het Pinksteren. De vijftigste dag na
Pasen. Wat is Pinksteren eigenlijk? We vieren dat de
volgelingen, de discipelen van Jezus, in meerdere talen de
verhalen van Jezus konden vertellen en zo het Christendom
hebben kunnen verspreiden.
Iedereen een fijn (lang) pinksterweekend toegewenst.
Donderdag 8 juni zien we jullie weer terug op school.
Ouderbetrokkenheid 3.0 - 6 juni:

Dinsdag 6 juni houden we de samenwerking dag.
Ouderbetrokkenheid. Helaas zijn er weinig aanmeldingen. Het
programma is wordt daarom aangepast. We starten om 9.00 uur met
de ouders die er zijn. Het kan zijn dat ook de tijden anders zullen
zijn. De kinderen die aangemeld zijn bij Zagazoo zijn natuurlijk van
harte welkom!
Visie Ouderbetrokkenheid 3.0 Ieder kind heeft recht op een goede
samenwerking tussen school en ouders! Ouders en leraren werken
voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van
leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Zij zoeken
gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs
en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.
Groep 7 heeft een heel leuke prijs gewonnen met een filmpje over de
aandacht die kinderen nodig hebben van hun ouders in de rechten van het
kind voor Unicef. Gefeliciteerd. Maandag 12 juni is opnieuw een film
gemaakt door groep 7 met een echte regisseur! We gaan vrijdag met de hele
klas naar Amsterdam naar bioscoop Tuschisnski. Goed gedaan groep 7

Avondvierdaagse: Wat hebben we dit jaar geluk gehad met het mooie
weer! Het waren vier heerlijke avonden. Leuk dat er weer zo’n grote groep
mee heeft gedaan! Volgend jaar is de avondvierdaagse weer in de week van
28 mei.
Schoolreis We gaan dit jaar (27 juni)naar Blijdorp met de onderbouw en
naar Geofort voor de bovenbouw. De leerkrachten weten nu hoeveel
begeleiders er nog extra nodig zijn. U wordt door de leerkracht benaderd als
zij/hij uw hulp nodig heeft of een groepje te begeleiden. De leerkracht benadert u en niet andersom. Vergeet u
niet te betalen. Bij de klassenleerkracht of bij directie. Let op: wanneer u een jaarabonnement heeft bij Blijdorp,
graag een kopie van de pas en de prijs is dan € 12,50.
Afscheid groep 8 en musical Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. Lekker 6 weken vrij, om daarna
weer uitgerust terg te komen. Voor 1 groep van onze school is dat niet meer zo… groep 8!! Zij gaan afscheid van
ons nemen en wij van hen! Allemaal een nieuwe start op verschillende VO scholen. Spannend, maar ook heel leuk.
Nieuwe gezichten, nieuwe leerkrachten, niet 1 maar voor elk vak een ander.
Dinsdag 4 juli wordt de afscheidsmusical gehouden, we kijken er naar uit!

Leerkrachten voor de Invalpool
Om leerkrachten te werven die als vaste invaller willen werken, is ons schoolbestuur SCOH een campagne gestart.
Via korte films, google ads, een website en posters bevelen huidige leerkrachten het werken op één van de (37)
SCOH scholen aan.
Waarom een Invalpool?
Om er zeker van te zijn dat we altijd een goede leerkracht voor de klas hebben staan in geval van ziekte of een
tijdelijke vacature, heeft ons schoolbestuur SCOH een eigen Invalpool opgericht. De leerkrachten die vanuit deze
Invalpool werken, werken als vaste invaller voor een groep scholen van SCOH.
Gevonden: leerkracht
Kent u een leerkracht die in bezit is van een PABO-diploma en geïnteresseerd is om als vaste invaller te werken?
Verwijs dan naar de site www.scohinvalpool.nl. Via het contactformulier kan hij of zij de interesse aangeven en
een cv opsturen.
Juf Hanny vervangt onze zieke conciërge Hans en is dan weer in de administratie beneden op dinsdag, woensdag
en vrijdag om overblijfkaarten te verkopen.
Ophalen leerlingen: Ouders van alle leerlingen (behalve kleuters) wachten op het schoolplein, roken nergens in
de buurt van onze kinderen en geen honden in school en/of het plein. Dank u!!!
School(plein)regels (herinnering):
Niet roken op het plein en bij het hek, niet in de buurt van kinderen.
Niet fietsen op het schoolplein
Fietsen in het fietsenrek/ groepen 7&8 in het fietsenhok
Niet parkeren op de stoepen in de straat
Het verkeer niet ophouden in de straat bij het brengen en halen.
Zachte voetballen op het schoolplein ( er zijn weer allemaal nieuwe ballen uitgedeeld!!!)
8.25 uur: eerste bel, tweede bel 8.30 uur!!! Dan beginnen de lessen. Te laat: waarschuwing leerplicht.
Laat uw meningsverschillen thuis en praat dit uit buiten school of plein!
Gezond trakteren!
Trakteren er wordt volop getrakteerd. Wilt u erop letten dat het gezonde traktaties zijn?
Snoep mag niet worden getrakteerd, dat gaat mee naar huis. De juffen en meesters
vinden een gezonde traktatie ook heerlijk ,dank u wel.

Vakantieregeling 2016-2017
2e Pinksterdag

5 juni 2017 (aansluitend studiedag ouderbetrokkenheid 3.0 (6 juni)en
studiedag team (7 juni))
vrij, ook peuterspeelzaal is gesloten, laatste schooldag is donderdag 6 juli

Vrijdag 7 juli
(hele dag school)
Let op: Aansluitend aan vakanties kan geen verlof worden gegeven, dit is luxe verzuim en wordt bestraft met een
boete door Leerplicht.
Zomervakantie
10 juli-18 augustus 2017
Eerste schooldag is dan op maandag 21 augustus.
Studiedagen: kinderen vrij: Dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni (na 2e Pinksterdag) en dan donderdag 8
juni weer naar school
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden
het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep
vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw
€180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er
kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig.
(Net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de
hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor
kinderen die willen overblijven, dan kan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij
ouders. U ontvangt dan een brief van de directie. Pas als de achterstand is betaald kan er weer worden
overgebleven.
Kinderen die iedere dag of bijna iedere dag overblijven en dan vooral in de bovenbouw hebben toestemming van
ouders nodig om bij een vriendje te eten of op een andere plek.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
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Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met
mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Verjaardagen Deze maand feliciteren
Groep 8:
2 juni:
5 juni:
28 juni:
Groep 7:
17 juni:
18 juni:
22 juni:
Taalklassen:
1 juni:
10 juni:
22 juni:
30 juni:
Groep 6:
12 juni:
20 juni:
Groep 5:
5 juni:
Groep 5/6:
8 juni:
Groep 4b:
26 juni:
28 juni:
Groep 4a:
15 juni:
23 juni:
Groep Zeeslakjes:
24 juni:
Groep Zeehondjes:
13 juni:
Groep Zeesterren:
25 juni:
Zeepaardjes:
16 juni:
17 juni:
19 juni:
28 juni:

wij:
Peter en Georgi
Mink
Mitchell
Sofiia
Patryk
Leo
Hussein
Mohamed
Amira
Hemu
Keenan
Thais
Irina
Japie
Jean Philippe
Frederique
Sam
Chelsey en Mike
Naseer
Mark
Mischa
Dean
Jaelynn
Elena
Ivo

Allemaal en hele fijne verjaardag toegewenst!!!
De Ukkepukkies:
We hebben een mooi inspectierapport, het ligt ter inzage bij de ingang Ukkepukkies. We zijn trots op
onze kwaliteit!
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