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Welkom op school!!

De kop is er af! We zijn begonnen. Er zijn ook nu weer wat veranderingen en het is voor iedereen even wennen aan de
nieuwe juf, het nieuwe lokaal en voor de groepen 4 een nieuw gebouw.
In deze nieuwsbrief vindt u veel praktische informatie.
Ik wens alle kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers een heel fijn schooljaar toe!
Startgesprekken/informatieavonden
In week 36, op maandag 4 en donderdag 7 september vinden de startgesprekken plaats. U wordt hiervoor door de
leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd. U heeft voor het gesprek al een vragenlijst ontvangen. Wij verzoeken u de
vragenlijst uiterlijk woensdag 30 augustus in te leveren. Vanaf groep 6 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig.
De startgesprekken van groep 3 zullen op een later tijdstip plaatsvinden. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.
Voor de ouders van de groepen 1 en 3 wordt op maandag 11 september 2017 een informatieavond georganiseerd.
Ook hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.
De groepsinformatie van alle groepen wordt u digitaal toegestuurd.

Schooltijden, wegbrengen en ophalen
Schooltijden. De schooldeur gaat ‘s ochtends om 8.20 uur en ‘s middags om 12.55 uur open. De school begint ‘s ochtends om 8.30 uur en ‘s middags om 13.00 uur. De lokaaldeur wordt gesloten en de lessen gaan starten. De kinderen
mogen ‘s middags niet vóór 12.55 uur het plein op. Dit heeft te maken met het (grote) aantal overblijfkinderen dat dan
op het plein speelt. Als de kinderen ‘s middags eerder op school komen, moeten ze vóór het plein bij de fietsenstalling
wachten tot de schoolbel gaat.
Wegbrengen. De kleuters van de groepen 1a en 1b worden door de patio-ingang binnengebracht. De kinderen van
groep 1/2a, 1/2b en 3 t/m 8 komen door de hoofdingang binnen. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden uiteraard
door de ouders/verzorgers in de groep gebracht. De kinderen van groep 3 worden door de ouders naar boven gebracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. Het is vanzelfsprekend dat u, wanneer u de leerkracht kort iets wilt mededelen, ook even naar binnen kunt lopen. Als u de leerkracht wat langer wilt spreken, kunt u
het beste even een afspraak maken.
De gang van zaken voor de groepen 4 is dit jaar anders. De kinderen kunnen ‘s ochtends op het hoofdgebouw gebracht
worden. Daar worden ze opgehaald door één van de leerkrachten van de groepen 4. Ze vertrekken om 8.20 uur. Ook
kunnen de kinderen op de Goudappel gebracht worden. Daar is ook een leerkracht aanwezig.
Het is voor kinderen bij de NSO niet toegestaan om zonder toestemming na schooltijd de school binnen te komen. Dit
in verband met het alarm.
Ophalen. We verzoeken u met klem om, als u uw kind(eren) komt halen, achter de klimboom bij de schuur te wachten.
Gezien het grote aantal kinderen dat uit school komt, is het erg onoverzichtelijk als u vlak bij school staat te wachten.
Wilt u dit ook aan degenen doorgeven die uw kind(eren) komt ophalen (oppas/grootouders)? De kinderen van de groepen 1 komen via de zijdeur naar buiten. Het is fijn als u achter de stenen bank blijft wachten.
Foto’s en Klasbord
Regelmatig worden er in de groepen foto’s gemaakt. Deze worden geplaatst op Klasbord, de groepsapp. U heeft een
uitnodiging van de leerkracht ontvangen om u voor deze app aan te melden. Op Klasbord worden wekelijks berichten
uit de groep geplaatst. Het gaat met name om leuke berichten, foto’s en korte oproepen. De schoolcorrespondentie
wordt u via de schoolmail toegestuurd.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat foto’s van uw kind op Klasbord worden geplaatst, vraag ik u dit door te geven
aan de leerkracht of directie. Als u nog geen uitnodiging voor Klasbord heeft gehad, kunt u het best even contact opne1
men met de leerkracht.

Schoolpleinregels
Even ter herinnering de afspraken over het fietsen op het schoolplein. Nog steeds wordt er vaak
op het schoolplein gefietst door kinderen, maar ook door ouders. Dit is niet toegestaan, ook niet
buiten schooltijd. We hebben samen met de Mariaschool een fietsenstalling. De kinderen zetten
de fietsen in het fietsenrek van school (niet in het fietsenrek naast de flat) en altijd op slot. De
school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan de fietsen. Wilt u er op letten, bij
het neerzetten van de fietsen, dat de doorgang naar het schoolplein vrij blijft?
Dus geen fietsen tegen het hek van de boomgaard plaatsen.
Gezonde voeding
Tussendoortjes. Op woensdag is het fruit-/groentedag bij ons op school. Alle kinderen nemen op woensdag als tussendoortje een stuk fruit of groente mee. We vinden het belangrijk de kinderen bewust te maken van
gezonde voeding en stimuleren dit o.m. door het instellen van de fruit-/groentedag.
Voor de tussendoortjes op de andere dagen gaat onze voorkeur uit naar hartige tussendoortjes,
zoals kaas, crackertjes, wat minder suikerhoudende, maar voedzamere koeken of uiteraard fruit.
De afspraak over het drinken is, dat de kinderen een pakje of beker melk, zuiveldrank of sap meenemen en geen blikjes of flesjes energie- of frisdrank (zoals sinas of cola) drinken.
Traktaties. Voor wat betreft de verjaardag traktaties die de kinderen uitdelen in de klas, is het ook van belang te letten
op de gezondere traktaties. Niet teveel snoep en/of snoep met veel kleurstoffen heeft ook hier onze voorkeur. Wij hopen met deze aandacht voor gezondere voeding, de kinderen bewust te maken van het belang hiervan.
Schoolmelk Met ingang van dit schooljaar is er e.e.a. veranderd ten aanzien van de levering van de schoolmelk.
Campina heeft de Optimel uit het assortiment gehaald. Het is bij ons op school niet meer mogelijk om ochtendmelk te
bestellen. Wel blijft de lunchmelk beschikbaar. Na iedere vakantie is er de eerste drie dagen geen schoolmelk beschikbaar. U kunt dit zelf regelen via de website van Campina: https://www.schoolmelk.nl/
Prikbord
Wilt u berichten op het prikbord hangen? Kom dan eerst even bij mij (Marja Faber) langs, voordat u het
bericht/de flyer/poster ophangt.
Gevonden voorwerpen
Is uw kind iets kwijt/verloren, is iets blijven liggen in of rond school? In de teamkamer staat een doos
met gevonden voorwerpen. Ook staat er in de centrale hal van het gebouw onder de stalen trap een grote kist met voorwerpen die in en rond het gebouw gevonden zijn.
Adressenboekje, jaarkalender en schoolgids
We zijn druk bezig met het samenstellen van het digitale adressenboekje. Zodra dit klaar is, wordt het per mail verstuurd aan alle ouders.
De adresgegevens van de kinderen van de eigen groep zijn reeds zichtbaar in het ouderportaal.
Wilt u, als u nog geen inloggegevens van ParnasSys heeft, dit persoonlijk doorgeven aan de leerkracht, directie of intern begeleider? Dit heeft te maken met de privacy. Wij willen voorkomen dat een onbevoegd persoon uw inloggegevens tot zijn/haar beschikking krijgt. Wij zorgen er dan voor dat u de inlogcodes ontvangt, zodat u in het ouderportaal
kunt inloggen.
Binnenkort ontvangt u ook de volledige jaarkalender. Hier wordt nog de laatste hand aan gelegd.
Elders in deze nieuwsbrief vindt u nog apart een overzicht van alle vrije- en studiedagen dit schooljaar.
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u de schoolgids van 2017-2018. Hierin staat veel informatie over hoe allerlei
zaken op school zijn georganiseerd en geregeld.
Hoofdluiscontrole
Afgelopen jaar is na iedere langere vakantie de hoofdluiscontrole per groep uitgevoerd door ouders. Ook dit jaar zijn
we weer op zoek naar ouders die in de groep van hun eigen kind de hoofdluiscontrole willen uitvoeren. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
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Overblijven
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is weer begonnen en ook dit jaar staat er weer een team overblijfkrachten klaar om samen met uw
kind te eten en te begeleiden tijdens het buitenspelen.
Het team is gelukkig weer compleet, maar lijkt het u leuk om ook een keertje mee te draaien, meldt u zich dan aan
bij mij. Groep 3 gaat eerst eten en dan buiten spelen. Groep 6/8 eet van 12.20-12.40 uur.
Groep 5/7 gaan eerst buiten spelen en eet van 12.35- 12.55 uur.
Er zullen dit jaar weer heel wat boterhammen gegeten worden op school en we gaan er een gezellig schooljaar van
maken.
Vanaf dit schooljaar eten alle kinderen in het eigen klaslokaal, ook de kleuters.
Zijn er opmerkingen of vragen kunt u altijd mailen naar onderstaand mailadres.
Groetjes namens het overblijfteam,
Marga Harteveld, overblijf coördinator,
overblijven@cbshettalent.nl
MR
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is op zoek naar twee nieuwe leden.
Bent u een ouder/verzorger die ook graag zou willen meedenken met en invloed zou willen uitoefenen op beleidszaken? Meldt u dan snel aan op m.e.keijzer@gmail.com.
Bij meer dan twee kandidaten wordt er een verkiezing voor de nieuwe leden georganiseerd.
We houden u op de hoogte.

Vakantierooster 2017-2018
Soort vakantie
Vakantieperiode
Herfstvakantie
16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018
Paasweekeinde
30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag
27 april 2018
Meivakantie
30 april t/m 11 mei 2018 (incl. Hemelvaartsdag en
bevrijdingsdag)
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
16 juli t/m 24 augustus 2018
Vrije (mid)dagen en studiedagen komend schooljaar (onder voorbehoud)
Naast de reguliere vrije dagen van de vakanties hebben de kinderen komend schooljaar op de volgende dagen een
vrije dag of middag:
studiedagen
donderdag 05-10-2017 alle kinderen middag vrij
dinsdag 14-11-2017
alle kinderen hele dag vrij
donderdag 18-01-2018 alle kinderen middag vrij
maandag 12-02-2018 alle kinderen hele dag vrij
woensdag 27-06-2018 alle kinderen hele dag vrij
compensatieverlof onderbouw
vrijdag 13-10-2017
vrije dag groep 1 t/m 4
woensdag 06-12-2017 vrije dag groep 1 t/m 4
vrijdag 01-06-2018
vrije dag groep 1 t/m 4
vrijdag 13-07-2018
vrije dag groep 1 t/m 4
middag vrij
vrijdag 13-10-2017
vrije middag 5 t/m 8
vrijdag 22-12-2017
vrije middag 5 t/m 8
vrijdag 23-02-2018
vrije middag 5 t/m 8
vrijdag 13-07-2018
vrije middag 5 t/m 8
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Mobiele telefoons
Het is niet toegestaan mobiele telefoons of andere apparatuur mee naar school te nemen. Nemen leerlingen de telefoon toch mee, dan blijft die in de tas. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen, verlies of
diefstal van de apparatuur.
Verlof of verzuim
Er worden jaarlijks veel aanvragen voor extra verlof ingediend.
Alleen bij gewichtige omstandigheden kunnen en zullen wij extra vakantieverlof toekennen.
Wanneer er geen zwaarwegende omstandigheden zijn, verneemt u van ons dat het verlof
dat u aanvraagt, ongeoorloofd is. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar, die u vervolgens oproept voor een gesprek en zo nodig een procesverbaal opmaakt. Bij ongeoorloofd verzuim is de lengte niet van belang. Het kan bijvoorbeeld ook het onnodig lang wegblijven na een tandartsbezoek zijn of veelvuldig te laat op
school komen.
Alle scholen van de regio Haaglanden, waaronder gemeente Midden-Delfland, houden zich
aan dezelfde afspraken, die samen met de leerplichtambtenaar zijn besproken.
Wanneer uw kind vaak verzuimt vanwege gezondheidsredenen, zal eerst de leerkracht
hierover met u in gesprek gaan, maar ook kunt u door de directie hierop worden aangesproken.
Meer informatie kunt u in het document ‘Meldprotocol verzuim en schooluitval’ lezen. Deze folder is bij de directie
op te vragen of te downloaden van de website: http://www.vahon.nl/leerplicht.pdf.
Gym
Gymrooster
De gymlessen worden op maandag, woensdag en vrijdagmiddag
Tijd
gegeven. Op maandag geeft juf Els Bultena de gymles. Op woensdag
Maandag
en vrijdag krijgen de kinderen les van meester Kees Duijndam.
Gymregels:

Voor de veiligheid is het van belang dat alle sieraden worden
afgedaan en dat het haar niet los mag hangen.

Alle kinderen zijn verplicht om gymschoenen (geen
zwarte zolen) te dragen in de gymzaal.

Vanaf groep 5 moeten de kinderen na de gymles
douchen! Geeft u ze een handdoek mee?

Het is niet toegestaan om deodorant in een spuitbus mee te
nemen, een roller of gel mag natuurlijk wel.

groep

8.30 – 9.30

8

9.30-10-20

7

10.20-11.10

6

11.10-12.00

5

13.00 – 14.00

4

14.00 – 15.00
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Groep 8 start vrijdagmiddag om 12.45 uur met gym. Ze gaan ‘s och- Woensdag
tends om 11.45 uur uit, zodat de lunchpauze gewoon één uur duurt. 08.40 - 09.20

4a

09.20 - 10.00

3a

10.10 - 10.50

3b

10.50 – 11.30

5

11.30 – 12.10

4b

Vrijdag

4

12.45-13.30

8

13.30-14.15

6

14.15-15.00
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Kind op maandag
Het thema van de godsdienstlessen de komende periode is: Mijn familie. Deze periode start op
maandag 4 september.
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. De bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand
maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je
eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.
Nieuwe methodes
Afgelopen weken is in de groepen 3 t/m 8 gestart met verschillende nieuwe methodes. In groep 3 wordt nu gewerkt
met de nieuwste versie van de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen.
In de groepen 4 t/m 8 hebben we een nieuwe taal– en spellingmethode, Staal. Meer informatie kunt u lezen in de
groepsinformatie die u binnenkort ontvangt.
In de groepen 5 t/m 8 wordt vanaf dit schooljaar gewerkt met Snappet. De kinderen maken veel verwerkingsstof op
hun eigen tablet. Ze kunnen á la minute zien of ze het gemaakte werk goed gedaan hebben en kunnen fouten ook
direct corrigeren. De leerkracht heeft via de computer direct in beeld hoe de kinderen werken. De leerlingen werken
op eigen tempo en op eigen niveau met dit systeem. Het is natuurlijk nog even wennen, maar we zijn allemaal erg
enthousiast. Meer informatie over Snappet kunt u vinden op: https://nl.snappet.org/
Cuvo, Engels, muziek en techniek
We gaan ook dit jaar weer verder met de circuitlessen, waarmee we het afgelopen jaar zijn gestart. Op iedere maandagmiddag wordt in de groepen 5 t/m 8 wekelijks aan de groepen een les culturele vorming, Engels, muziek en techniek gegeven. Deze lessen worden steeds door dezelfde leerkracht verzorgd. Deze lessen wisselen iedere week. De
lessen worden gegeven door juf Lianne van groep 5, juf Anna-Marie van groep 6, juf Lizet van groep 7 en juf Mariska
van groep 8. Op maandag 4 september starten we daarmee. Dan is de lesverdeling als volgt:
Groep 5: muziek; groep 6: cuvo; groep 7: techniek en groep 8: Engels.
De week daarna schuiven de lessen door, groep 5: Engels, groep 6: muziek, groep 7: cuvo en groep 8: techniek. Zo
komen deze vakken iedere keer in de verschillende groepen op een vaste tijd en gegeven door een vaste leerkracht
Welkom op school
Groep 1a
Groep 1b
Groep 1/2b
Mara van der Vis Julie Wever
Yosheab Shewit
Lievia Mostert
Maria van der Eijk
Ruben Pronk
Jayson Lui
Lieke van der Linden

Groep 3b
D’Jean Peney

Groep 4b
Merhawi Shewit
Denise Peeters

Groep 6
Elinor Bielderman

Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen jullie heel veel
plezier en succes!

Geboren
Vlak voor en in de vakantie zijn 3 broertjes geboren.
Het broertje van Stan Boks, uit groep 1/2a, heet Boas.
Het broertje van Julie, uit groep 1b en Simon Wever, uit groep 3a , heet Mika en
Maria van Eijk, uit groep 1b, heeft ook een boertje, Kobus.
Van harte gefeliciteerd allemaal met deze kanjers. Heel veel geluk met elkaar!
Met vriendelijke groet, namens het team van Het Talent, Marja Faber
5

