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1. Welkom!
Beste ouders / verzorgers,

In deze bijlage voor het schooljaar 2017-2018 hebben wij alle praktische informatie voor dit jaar
handzaam in een boekje bij elkaar gezet.
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar de schoolgids van de school die u kunt
vinden op onze website: www.daltondeklipper.nl
U kunt natuurlijk te allen tijde ook voor informatie terecht op school.
Wij wensen uw kind(eren) en u een fijn schooljaar toe.

Mede namens het team van de Klipper,

Edwin Willemsen, directeur

DALTON BASISSCHOOL De Klipper

Locatie
Oudelandselaan 141
2652 ER Berkel en Rodenrijs
010 - 511 3280
directie@daltondeklipper.nl
locatieleider@daltondeklipper.nl

Locatie
Gouden Uillaan 28
2652 KJ Berkel en Rodenrijs
010 - 8208660
directie@daltondeklipper.nl

Praktische bijlage schoolgids 2017 – 2018 blz 2

Inhoud
1.

Welkom! .......................................................................................................................................... 2

2.

Vakanties en vrije dagen ................................................................................................................. 4
2.1

Overzicht schoolvakanties 2017-2018..................................................................................... 4

2.2

Overzicht vrije dagen 2017-2018 ............................................................................................ 4

3.

Tijden ............................................................................................................................................... 5
3.1

De schooltijden ........................................................................................................................ 5

4.

Stagiaires ......................................................................................................................................... 5

5.

Engels............................................................................................................................................... 5

6.

Bewegingsonderwijs........................................................................................................................ 6

7.

Schoolmaatschappelijk werk ........................................................................................................... 7

8.

Jeugdverpleegkundige ..................................................................................................................... 7

9.

Adressen .......................................................................................................................................... 7

10.

Plattegronden van de school ....................................................................................................... 8

10.1

Oudelandselaan - Begane grond ............................................................................................. 8

10.2

Oudelandselaan - Eerste verdieping ....................................................................................... 9

10.3

Gouden Uillaan – Begane grond .............................................................................................. 9

10.4

Gouden Uillaan - Eerste verdieping ....................................................................................... 10

11.

Indeling groepen en leerkrachten ............................................................................................. 11

11.1

Oudelandselaan ..................................................................................................................... 11

11.2

Gouden Uillaan ...................................................................................................................... 11

12.

Overige teamleden .................................................................................................................... 12

13.

Jaarkalender .............................................................................................................................. 12

14.

Activiteitenoverzicht ................................................................................................................. 12

14.1 Nieuwsbrief ............................................................................................................................... 12
14.2 Crea ........................................................................................................................................... 13
14.3 Vieringen ................................................................................................................................... 13
14.4 MR-vergaderingen ..................................................................................................................... 13
14.5 OR-vergaderingen ..................................................................................................................... 13
14.5 Informatieavond ........................................................................................................................ 13
14.6 Schoolproject............................................................................................................................. 13
14.7 Kinderboekenweek.................................................................................................................... 13
14.8 Werkweek groepen 7 en 8 ........................................................................................................ 13
14.9 Sinterklaas ................................................................................................................................. 14
14.10 Kerstviering.............................................................................................................................. 14
14.11 VO-adviesgesprekken .............................................................................................................. 14
14.12 Meesters- en Juffenverjaardag ............................................................................................... 14
14.13 Sportdag .................................................................................................................................. 14
Praktische bijlage schoolgids 2017 – 2018 blz 3

14.14 Handbal/voetbaltoernooi ........................................................................................................ 14
14.15 Schoolfotograaf ....................................................................................................................... 14
14.16 Wenuurtje alle kinderen.......................................................................................................... 15
14.17 Rapportgesprekken ................................................................................................................. 15
14.18 Afscheid groep 8 ...................................................................................................................... 15
14.18 Eindtoets groep 8 .................................................................................................................... 15
15.

Jaarkalender 2017 – 2018 ......................................................................................................... 16

2. Vakanties en vrije dagen
2.1

Overzicht schoolvakanties 2017-2018

Herfstvakantie

16 oktober

t/m

20 oktober

Kerstvakantie

25 december

t/m

05 januari

Voorjaarsvakantie

26 februari

t/m

02 maart

Pasen

30 maart

t/m

02 april

Meivakantie

27 april

t/m

11 mei

Pinksteren

21 mei

Zomervakantie

16 juli

t/m

24 augustus

2.2

Overzicht vrije dagen 2017-2018

Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Vrijdag

14 en vrijdag 15 september 2017
08 november 2017
22 december 2017
22 en vrijdag 23 februari 2018
03 en woensdag 04 april 2018
18 en dinsdag 19 juni 2018
13 juli 2018

Dit vakantierooster is tot stand gekomen na overleg met de scholen in de regio, zowel basis- als
voortgezet onderwijs. Wij houden ons aan het rooster dat voor deze regio is afgesproken. Het
vakantierooster en de vrije dagen zijn met instemming van de Medezeggenschapsraad.
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3. Tijden
3.1

De schooltijden

De schooltijden van onze school zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur.
Woensdag: 8.30 uur – 12.00 uur.
’s Morgens gaat de deur op school om 8.20 uur open.
Kinderen die starten met gymles in de Oostmeerhal kunnen daar vanaf 8.00 uur worden gebracht.
Om voor de kinderen de rust in de groepen 3 tot en met 8 te bewaren willen wij u vragen uw kind
voor de klas (of eventueel al op het schoolplein of in de hal) gedag te zeggen zodat het klaslokaal
echt voor de kinderen is. De leerkracht zal bij de ingang van de klas staan maar hij/zij staat daar
voornamelijk om uw kind welkom te heten. Als u iets wilt doorgeven, kan dit natuurlijk per email of
telefonisch. Uiteraard kunt u ook 's middags even naar de klas van uw kind lopen. Overigens geldt
voor de ouders van leerlingen in groep 3 dat zij tot aan de herfstvakantie met hun kind mee de klas in
mogen.
Wij vinden het belangrijk om op tijd te beginnen. Wij vragen u dan ook ervoor te zorgen dat de
leerkracht om 8.30 uur met de kinderen kan starten. Het is voor een ieder prettig en beter als dat
gaat zonder al te veel onderbrekingen.
Bij het naar huis gaan komen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten. Ouders
wordt gevraagd buiten te wachten, ook als het regent.
De kinderen van de kleutergroepen worden naar buiten gebracht en gaan naar een vaste plek waar u
ze kunt ophalen. Zo voorkomen we dat een kind ongemerkt vertrekt.

4. Stagiaires
Naast het vaste personeel komen er ook regelmatig mensen stage lopen op onze school. Sommige
stagiaires zijn er alleen de eerste helft van het schooljaar en anderen zijn er het gehele schooljaar. In
de tweede helft van het schooljaar komen er wellicht nog nieuwe mensen in de plaats voor de
stagiaires die er alleen de eerste helft van het schooljaar waren.
De meeste stagiaires op onze school komen van de PABO. Zij volgen dus een opleiding tot leerkracht.
De studenten die in het eerste en tweede jaar zitten, lopen meestal 1 dag in de week stage,
aangevuld met een aantal stageweken. De studenten die in het derde jaar zitten, lopen meestal 2
dagen in de week stage, aangevuld met een aantal stageweken. Studenten uit het vierde leerjaar
worden LIO-er. LIO betekent leraar In Opleiding. Bij deze LIO hoort een langere stageperiode waarin
studenten intensiever en bijna volledige weken in de groep werken. Om als LIO te mogen beginnen,
moeten de studenten een startkwalificatie behalen.

5. Engels
Alle groepen hebben twee keer per week een activiteit waarbij het gaat om Engels te leren, soms in
combinatie met andere doelen en activiteiten. Eens per week worden de groepen 3 t/m 8 begeleid
door onze leerkrachten voor Engels, Betty Hagendoorn (3/4) en Dylan Garnier (5 t/m 8). De andere
keer doet de groepsleerkracht dit zelf. In de kleutergroepen geeft de eigen juf Engels.
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6. Bewegingsonderwijs
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben twee keer 45 minuten per week bewegingsonderwijs.
De kinderen van de Oudelandselaan in de Oostmeerhal. De kinderen van de Gouden Uillaan in de
gymzaal naast de school. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht Ferdie Maat en op
donderdag door iemand die op dit moment nog niet bekend is.

Gymrooster
Maandag
8:30- 9:15
9:15-10:00
10:00-10:45

Oudelandselaan / Oostmeerhal
Groep 8:
Ferry
Groep 7/8: Maarten
Groep 5/6B: Simone / Ingrid

Dinsdag
8:30- 9:15
9:15-10:00
10:00-10:45

Gouden Uillaan
Groep 3: Sabrina
Groep 3: Melissa
Groep 4: Kaltoum / Ilse

11:00-11:45
11:45-12:30

Groep 4:
Groep 4:

11:00-11:45
11:45-12:30

Groep 6:
Groep 7:

12:45-13:30
13:30-14:30

Groep 5/6A: Rianne / Renske
Groep 7:
Kelsey

12:45-13:30
13:30-14:30

Groep 8: Janet / Miriam
Groep 7/8: Gea / Anne

Woensdag
8:30- 9:15
9:15-10:00

Oudelandselaan / Oostmeerhal
Groep 4:
Wanda - Marjan
Groep 3:
Nellie - Conny

Donderdag:
8:30 - 9:10
9:10 - 9:50
9:50 - 10:30

Gouden Uillaan
Groep 6: Stacy
Groep 4: Kaltoum / Ilse
Groep 5: Lizet / Helga

10:15-11:00
11:00-12:00

Groep 3:
Groep 4:

10:45 - 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 13:00

Groep 3: Sabrina
Groep 3: Melissa
Groep 4/5: Dylan - Ingrid

Donderdag:
8:30- 9:15
9:15-10:00
10:00-10:45

Oudelandselaan / Oostmeerhal
Groep 5/6B: Simone / Ingrid
Groep 3:
Marieke
Groep 3:
Nellie - Conny
Vrijdag
8:30- 9:15
9:15-10:00
10:00-10:45

Gouden Uillaan
Groep 8: Janet / Miriam
Groep 7: Evelien
Groep 7/8: Gea / Anne

11:00-11:45
11:45-12:30

Groep 4/5: Dylan - Ingrid
Groep 5: Lizet / Helga

12:45-13:30
13:30-14:30

Groep 6:
Groep 6:

Wanda - Marjan
Jacomine - Jennifer

Marieke
Jacomine - Jennifer

11:00-11:45
11:45-12:30

Groep 7/8: Maarten
Groep 8:
Ferry

12:45-13:30
13:30-14:30

Groep 5 / 6 A Rianne / Renske
Groep 7: Kelsey

Lotte / Ilse
Evelien

Stacy
Lotte / Ilse
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7. Schoolmaatschappelijk werk
Op school werken we samen met schoolmaatschappelijk werk. Degene die dat bij ons op school doet
is Michelle Lie Kim Chong. In afgelopen jaren heeft zij al tal van gezinnen, kinderen en ons als school
kunnen helpen met vragen rondom opvoeding, hulpverlening, een luisterend oor voor individuele
kinderen en zo meer. Het is mogelijk om met haar een afspraak te maken om een en ander te
bespreken maar zij houdt ook een spreekuur op de Klipper waar je zo kunt binnenlopen.
In de nieuwsbrief en agenda staat waar en wanneer Michelle aanwezig is.

8. Jeugdverpleegkundige
Ook de jeugdverpleegkundige Marjo Voskamp is op school beschikbaar voor vragen. U kunt hierbij
denken aan onderwerpen als groei, gezondheid, opvoeding of verzorging, slapen, zindelijkheid,
gezond gedrag, luisteren, (faal)angst.
Ook is er de mogelijkheid om kinderen te laten wegen en meten en om de ogen te testen.
Zij is bereikbaar op:
Telefoon:

06-29179516 of 010 – 2010110 (CJG)

E-mail: cjglansingerland@cjgrijnmond.nl

m.voskamp@cjgrijnmond.nl

9. Adressen
De Klipper (locatie Oudelandselaan)
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Directeur:
Locatieleider

Oudelandselaan 141
2652 ER Berkel en Rodenrijs
010-5113280
directie@daltondeklipper.nl
www.daltondeklipper.nl
Edwin Willemsen
Ineke van Wiggen (locatieleider@daltondeklipper.nl)

De Klipper (locatie Gouden Uillaan)
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Directeur:

Gouden Uillaan 28
2652 KJ Berkel en Rodenrijs
010-8208660
directie@daltondeklipper.nl
www.daltondeklipper.nl
Edwin Willemsen
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10.

Plattegronden van de school

10.1 Oudelandselaan - Begane grond

kamer

Buiten-

Schoolplein onderbouw

fietsen personeel directie

berging

containers

onderb.

berging
TV ob,
thema ob

Groep 4 b

Groep 1/2 c

Groep 1/2 a

Jacomine /

Miranda /

Desirée /

Jennifer

Linka

Susanne

speellokaal

speellokaal

toilet
toilet
Groep 5/6 b
Simone / Ingrid
i.toil
et

p.toilet

spreek-

kamer (o.a)

Schoolgedeelte

lift

Pr.Johan Frisoschool

berging
Groep 5/6 a

Repro, HV,

Rianne / Renske

Archief
toilet
toilet
Teamruimte :

Groep 3 a
Nellie / Conny

Groep 3 b

Groep 1/2 b

kamerMarieke

Monique /

IB

Mariska

entree

Ingang voor de kinderen
die beneden zitten

* orthotheek
* postvakken
* ICT hoek lkr entree

Ingang voor de kinderen
die boven zitten
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10.2 Oudelandselaan - Eerste verdieping

ICT
berging
Groep 7/8

ICT / tv/muz.installatie

trap naar boven

Maarten
toilet
toilet

berging toi-berging
kerst en zo
let OR

Groep 7

Groep 8

Groep 4 a

Kelsey

Ferry

Wanda / Marjan

kamer

kamer

Ans /

Carla

Gedeelte voor de BSO

rt

10.3 Gouden Uillaan – Begane grond

Groep 3 b
Melissa

7

8
Groep 3 a
Sabrina /
Judith S

6

5
entree
Groep 1/2 e buitenberging 2x
Daniëlle
Directie

wc
Adm.
4

Plattegrond
Klipper
Gouden Uillaan
2017-2018

Groep 1/2 d
Roos
wc
wc
3
server

magazijn

Groep 1/2 c
Linda / Betty
2
Groep 1/2 b
Judith B / Helma

mag
wc

wc

lift

wk

wc
Speellokaal

1

mag
groep 1/2 a
Maria / Marjan
adm

mag.
mag
entree

entree

entree

entree
Speellokaal
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10.4 Gouden Uillaan - Eerste verdieping

7
Groep 7
Evelien

14

entree

#

Groep 7/8
Gea / Anne

Groep 6 b
Lotte

buitenberging 2x
12
Groep 6 a
Stacy

8

wc

Groep 8
Janet /
Miriam

11

Groep 5
Lizet / Helga
wc
mag

wc
10

Groep 4/5
Dylan / Ingrid

wc
wc

mag

overloop

pantry

9

mag
wc

Groep 4
Kaltoum / Ilse

mag

lift
wk

mag
kamer
RT
mag

mag

kamer

wc
personeels
kamer

kamer
kamer
IB
entree
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11.

Indeling groepen en leerkrachten

11.1 Oudelandselaan
De groepsindeling Oudelandselaan
O 1/2 A

Desiree (ma-di-do-vr) Suzanne (wo-do-vr)

O 1/2 B

Monique (ma-di-wo) Mariska (do-vr)

O 1/2 C

Linka (wo-do-vr) Miranda (ma-di-wo)

kleuterplein

ma: Mariska

O3A

Nellie (ma-di-woe) Conny (do-vrij)

O3B

Marieke

O4A

Wanda (ma-di-wo-vr) Marjan (do)

O4B

Jacomine (di-woe) Jennifer (ma-do-vrij)

O 5/6 A

Renske (ma, di) Rianne (woe, do, vrij)

O 5/6 B

Simone (di-wo-do-vr) Ingrid (ma)

O7A

Kelsey

O 7/8 B

Maarten (tot de herfstvakantie op do ouderschapsverlof) Valeria (do)

O8C

Ferry

11.2

di: Joke wo: Linka/Miranda do-vr: Desiree/Suzanne

Gouden Uillaan
De groepsindeling Gouden Uillaan

U 1/2 A

Marjan (ma-di) Maria (wo-do-vr)

U 1/2 B

Judith B (ma-di-vr) Helma (woe-do)

U 1/2 C

Betty (ma-di) Linda (wo-do-vr)

U 1/2 D

Roos

U 1/2 E

Daniëlle

U3A

Sabrina (ma-do-vr) Judith S (di-wo)

U3B

Melissa

U4A

Kaltoum (ma-di-vr) Ilse (wo-do)

U 4/5 B

Dylan (ma-di-woe) Ingrid (do-vr)

U5C

Lizet (ma-di-vr) Helga (wo-do)

U6A

Stacy

U6B

Lotte (di-woe-do-vrij) Ilse (ma)

gr7 A

Evelien

gr7/8 B

Anne (ma-woe) Gea (di-do-vr)

gr8 C

Miriam (ma) Janet (di-woe-do-vrij)
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12.

Overige teamleden

Schoolleiding
Edwin Willemsen
Ineke van Wiggen

ma
X
X

di wo
X X
X

Bouwcoördinatoren
Miranda van der Stelt
Wanda Knaapen
Kelsey Oole
Roos Broekhuizen
Ingrid van Graafeiland
Janet Koers

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Interne begeleiding
Eefje Blok
Valeria Hermann
Vakleerkrachten
Ferdie Maat
Betty Hagendoorn
Dylan Garnier

X
X

X
X

Intern begeleider groep 1 t/m 3
Intern begeleider groep 4 t/m 8

X
X
X

X

Bewegingsonderwijs
Engels
Engels

X

X

X

X

X

OOP-administratief
Carla Schreuder

X

X

13.

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

vr
X Directeur
X Locatieleider Oudelandselaan

Groep 1/2 Oudelandselaan
Groep 3/4 Oudelandselaan
Groep 5 t/m 8 Oudelandselaan
Groep 1/2 Gouden Uillaan
Groep 3 t/m 5 Gouden Uillaan
Groep 6 t/m 8 Gouden Uillaan

X
X

Onderwijsassistenten
Ans van der Berg
Mirjam Eernisse
Yvonne Logtenberg

do
X
X

X

X
X

X

Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent

Administratie

Jaarkalender

De jaarkalender wordt op de website geplaatst en via de nieuwsbrief krijgt u steeds een agenda voor de
komende periode. Tevens staat onderaan dit schrijven een overzicht met de tot nu toe bekende dagen.

14.

Activiteitenoverzicht

14.1 Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief kunt u allerlei belangrijke en actuele informatie vinden over de school. Dit kan gaan
over data en andere praktische zaken, maar ook over het beleid van de school of andere inhoudelijke
onderwerpen. Ons streven is om de nieuwsbrief 1 á 2 keer per maand op vrijdag uit te laten gaan.
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14.2 Crea
Tijdens de crea mogen kinderen (groep doorbroken) zelf kiezen aan welke activiteit ze meedoen. De
activiteiten zijn heel divers: knutselen, ontdekken, praktische zaken, maar ook over sportieve
activiteiten, dans, drama, enzovoort. Kinderen doen twee weken hetzelfde en kunnen dan de
volgende keer opnieuw kiezen.

14.3 Vieringen
Tijdens de vieringen doen kinderen van een aantal groepen een optreden voor andere groepen van
de school. Soms is dat met de hele klas, soms in een groepje. De viering wordt gepresenteerd door
kinderen.

14.4 MR-vergaderingen
De MR-vergaderingen gaan vooral over het beleid van de school. De MR (Medezeggenschapsraad)
kent een ouder- en een personeelsgeleding. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De verslagen van
de vergaderingen staan op de website van de school.

14.5 OR-vergaderingen
De ouderraad houdt zich bezig met een veelheid aan activiteiten op school. Ook deze vergaderingen
zijn openbaar en hulp is altijd welkom. De definitieve data worden bekend gemaakt in de
nieuwsbrief.

14.5 Informatieavond
Op deze avond geven we specifieke informatie over hoe het onderwijs gaat in elke groep. Tevens is
deze avond een mooie gelegenheid om even echt kennis te maken met de leerkracht van uw kind.
Wij stellen het bijzonder op prijs, als u op deze avond even langs komt! Dit jaar is de infoavond op
dinsdag 5 september.

14.6 Schoolproject
Elk jaar doen we één heel uitgebreid project met de hele school. We kiezen een thema dat kinderen
aanspreekt en dat op vele manieren kan worden uitgewerkt in spel, werk, muziek, beweging,
excursies en dergelijke. Dit project wordt heel feestelijk afgesloten met een feestavond. Op die
avond wordt er ook geld ingezameld voor het goede doel dat we aan het project koppelen.

14.7 Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is een begrip in Nederland. Wij doen daar graag aan mee om kinderen het
plezier in lezen te laten ervaren en het lezen te stimuleren. We beginnen en eindigen met een
activiteit voor de kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek is een boekenmarkt op school waarbij u
kinderboeken kunt kopen. Hoe meer boeken er verkocht worden, hoe meer boeken dit oplevert voor
de school.

14.8 Werkweek groepen 7 en 8
We gaan elk jaar 5 dagen weg met groep 7 en 8. Een onvergetelijke week die vooral gericht is op
groepsvorming en sociale ontwikkeling. We plannen dit dus bewust aan het begin van het schooljaar
omdat het een unieke manier is om de bovenbouwgroepen een extra hecht gevoel met elkaar te
laten krijgen. Deze week hoort echt bij het schoolprogramma en daar doen alle kinderen van de
groepen 7 en 8 aan mee.
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14.9 Sinterklaas
Op deze ochtend vieren we natuurlijk de verjaardag van Sinterklaas. Na een gezamenlijke ontvangst
vieren we deze dag met de jongere kinderen in hun eigen groep.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken surprises.

14.10 Kerstviering
Kerst vieren we op de laatste woensdagavond voor de kerstvakantie oa met een kerstdiner. We
organiseren een sfeervol samenzijn. In de periode voorafgaand aan deze viering wordt met de
kinderen aandacht besteed aan wat de betekenis van kerst is. Uiteraard laten we een ieder vrij in de
eigen levensovertuiging. Voor De Klipper is kerst een van de vele mooie gelegenheden om samen te
vieren.

14.11 VO-adviesgesprekken
Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In
januari krijgen de kinderen van groep 8 dan het definitieve advies. We vinden het prettig om deze
gesprekken te houden met de ouders én het kind. Vanuit school zijn de groepsleerkracht en soms de
intern begeleider bij deze gesprekken aanwezig. Voor verdere informatie over advisering voor het
voortgezet onderwijs verwijzen we u graag naar de groepsleerkracht en de schoolgids.

14.12 Meesters- en Juffenverjaardag
Op één dag in het jaar vieren we alle verjaardagen van alle collega's. Deze dag wordt door de
ouderraad georganiseerd. Er is een centraal gedeelte waarbij er iets leuks voor de kinderen wordt
georganiseerd. De verjaardag van de juffen/meesters wordt verder in de eigen groep gevierd.

14.13 Sportdag
Elk jaar hebben we een sportdag, met een wisselend programma. De sportdag is voor alle kinderen
van de school en vindt plaats op het sportpark Het Hoge Land (bij de Oostmeerhal). We hebben dus
wel mooi weer nodig en hulp van ouders om de groepjes kinderen te begeleiden.

14.14 Handbal/voetbaltoernooi
In Berkel en Rodenrijs wordt voor de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen jaarlijks een toernooi
georganiseerd met handbal en voetbal. De Klipper doet daar aan mee. Het vindt plaats op het
sportpark Het Hoge Land (bij de Oostmeerhal). Er is een aparte dag voor de groepen 5 en 6 en een
dag voor de groepen 7 en 8. Dit toernooi is altijd op een woensdag en u moet er wel rekening mee
houden dat de kinderen wat later klaar zijn dan om 12.00 uur. Dit komt door de finale-wedstrijden en
de prijsuitreiking.

14.15 Schoolfotograaf
Elk jaar gaan alle kinderen individueel, met hun broertjes/zusjes en met de klas en de leerkracht op
de foto. U kunt zelf beslissen of u de foto's wilt hebben. We hebben ervoor gekozen om alleen de
schoolgaande kinderen met elkaar op de foto te zetten, dus niet de jongere of oudere broers en
zussen. Dit omdat de organisatie anders te tijdrovend en complex wordt. Dit jaar gaat het bestellen
van de foto's via het internet.
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14.16 Wenuurtje alle kinderen
Woensdag voor de zomervakantie gaan alle kinderen ter kennismaking naar hun nieuwe groep met
de nieuwe leerkracht in hun lokaal van het volgende schooljaar. Ook alle nieuwe kinderen worden
hiervoor uitgenodigd.

14.17 Rapportgesprekken
Na de herfstvakantie nodigen we alle ouders uit voor een herfstgesprek. In dit gesprek bespreken we
hoe het met de kinderen thuis en op school gaat.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 2 een observatieverslag en de groepen 3 t/m 8 een
rapport. Naar aanleiding hiervan wordt U uitgenodigd om met de leerkracht over de ontwikkeling
van uw kind te praten. De ouders van groep 1 leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek als
hun kind ongeveer viereneenhalf en vijf jaar is. De kinderen krijgen de observatie/rapporten voor de
gesprekken mee naar huis. Dit gesprek duurt 10 minuten. Uiteraard is het maken van een afspraak
op een ander moment met wat meer tijd voor uitgebreidere onderwerpen altijd mogelijk.

14.18 Afscheid groep 8
deel 1
Overdag voeren de kinderen van groep 8 de musical op voor de groepen 3 t/m 8. Voor de groepen
1/2 doen ze een uitvoering op school met alleen de liedjes.
deel 2
Er is voor de groepen 8 op beide locaties afzonderlijk een afscheidsavond. Alle ouders, broertjes en
zusjes en andere familieleden van de 8e groepers worden uitgenodigd. Het eerste deel van het
programma is het opvoeren van de musical door de kinderen. Het tweede deel wordt verzorgd door
het team en bestaat uit diverse grappige, lieve en mooie acts voor de kinderen en de ouders. Er
wordt afgesloten met napraten en gedag zeggen, onder het genot van een hapje en een drankje.
deel 3
Op de laatste dinsdag is er een verrassingsdag voor de kinderen van groep 8 met een spetterende
activiteit die afgesloten wordt met lekker samen eten.

14.18 Eindtoets groep 8
We doen met groep 8 mee met de Iep-eindtoets. (De groepen 7 maken de Cito-entreetoets). We
vinden het belangrijk dat de kinderen deze toets zo goed mogelijk kunnen maken in een rustige en
ontspannen sfeer. De uitslag van de toets geldt als tweede gegeven ter onderbouwing van het
schooladvies dat al voor de Iep wordt opgesteld en besproken.
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15.

Jaarkalender 2017 – 2018
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