Beste ouders/ verzorgers,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.

Start schooljaar
De eerste schoolweken zijn al voorbij. Iedereen is gelukkig gezond en wel van vakantie teruggekeerd
en we hebben ook een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen. De kinderen hebben
kennisgemaakt met hun nieuwe juffen en meesters en met de nieuw rekenmethode Pluspunt. De
kinderen uit de groep 8 werken nog een jaar met de oude rekenmethode. Ook werken nu alle
leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 met een Chromebook.
Tevens is er een begin gemaakt door de activiteitenraad met de organisatie van de diverse
activiteiten. Wanneer er hulp van ouders nodig is, zult u via Parro benaderd worden. Groep 8 heeft
zelfs al een zeer geslaagd schoolkamp achter de rug. Op 23 en 24 september was de eerste rijdende
concertzaal van Nederland, de Classic Express, op de parkeerplaats bij school en alle kinderen van
de school hebben een concert bijgewoond.
De presentatie van de eerste naschoolse activiteit heeft maandag 9 september plaatsgevonden: “Mad
Science” , dit is een naschoolse wetenschap en techniekcursus. Zij zijn dit jaar met twee groepen
gestart.

Rust en structuur op school
We kijken we terug op een goede start van het schooljaar. We hebben met elkaar als team besproken
om dit schooljaar ‘rust en structuur ’als ‘een van de speerpunten op school te laten zijn. In onze
startvergadering zijn we gekomen tot afspraken waar we samen met de kinderen aan gaan werken.
•
•
•

We lopen rustig op de gangen en zijn stil.
We gaan zorgvuldig om met spullen van anderen. Kinderen nemen minimaal spullen mee van
thuis (wel: 1 etui, i gum, 1 potlood, 1 pen)
We gaan respectvol om met elkaar.

Rust en structuur op school
Daarnaast hebben we het volgende afgesproken: Onze collega’s verwelkomen de kinderen in de
klassen en ambulante collega’s zijn zichtbaar bij de ingang of op de gangen van de school.
Verder willen we u vragen om uw zoon of dochter op tijd naar school te brengen. In veel gevallen gaat
dit erg goed, maar soms starten de lessen later of worden ze onderbroken doordat leerlingen te laat
de klas binnenkomen. De lessen starten om 8:30 uur en de deuren gaan 8:20 uur open. Daarnaast
een vriendelijk verzoek aan ouders om niet op de gangen te blijven hangen na 8:30 uur en op tijd de

school te verlaten zodat de leerkracht rustig en op tijd de les kan starten om 8;30 uur. Indien u langer
wilt blijven bent u welkom in de teamkamer voor een kopje koffie of thee.

Met ingang van dit schooljaar zijn we tevens gestart met het weer aanscherpen van de absenten en
te laatkomers. Wij zijn verplicht dit dagelijks te registreren en vervolgens door te geven aan de
ambtenaar leerplicht. Binnenkort bekijken we in onze administratie hoe de weken tot nu toe zijn
verlopen en informeren we de betreffende gezinnen over het verzuim. We geven vervolgens een
signaal af aan de ambtenaar leerplicht. Onder verzuim wordt zowel het te laat komen als afwezigheid
verstaan. Uiteraard kunt u dit alles voorkomen door uw kind op tijd naar school te brengen of door
afwezigheid (ziekmelding) bijtijds door te bellen naar school.

Nieuwe collega's
Dit jaar zijn vier nieuwe mensen aan onze school verbonden, Nancy van Baalen (IB), Samira van
Delft (SMW) Sander Verveer (conciërge) en Robin Maltha (vakleerkracht gym). In een volgende
nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen.
Op weg naar het nieuwe IKC (Integraal Kindcentrum)
Voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de oplevering van ons nieuwe gebouw.
Vooralsnog is dit 9 april 2021. Omdat we nu weten waar we aan toe zijn, starten er meerdere
trajecten en projecten ter voorbereiding. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte en zijn we
met onze partners (Kinderkoepel, CBS de Bron en de Montessorischool) op zoek naar een manier om
u als ouder op en goede en eenduidige manier te informeren.
Op dit moment zijn we bezig met het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Werkgroep interieur onder leiding van een architect over de inrichting van het nieuwe gebouw
Werkgroep buitenruimte over de indeling en inrichting van de schoolpleinen. (De
leerlingenraad krijgt hier ook een rol in.)
Onze collega’s gaan kijken op scholen die al op een vernieuwede manier werken.
Kennismaking teams van de andere scholen en de kinderopvang met elkaar (studiedag 9
oktober)
Na de herfstvakantie starten Pedagogisch Medewerkers van de Kinderkoepel onder schooltijd
voor ondersteuning op school en ter voorbereiding op het nieuwe IKC.
Intern gaan we een paar projecten opzetten om de vernieuwende manier van lesgeven in het
nieuwe gebouw op te zetten en daar ervaring mee op te doen. (studiedag 9 oktober)
Gezamenlijke studiedag op 18 maart met alle medewerkers van het nieuwe IKC

Wijziging persoonlijke gegevens
Soms komt het voor dat u als ouder ofwel telefonisch ofwel via de mail niet te bereiken bent omdat
een van de twee gewijzigd is. Wij vragen u om wijzigingen door te geven via w.heinrichs@hendrikboogaard.nl

Belangrijke data komende tijd:
4 oktober: viering dag van de leerkracht (5 oktober) extra aardig zijn voor juffen en mesters
9 oktober studiedag, school gesloten
16 oktober: info avond voor ouders groep 8, voortgezet onderwijs, 19:00-20:00 uur
18 oktober: start herfstvakantie, let op! School 12:00 uur uit. (t/m 28 oktober)

28 oktober: studiedag, school gesloten
29 oktober: weer naar school
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