KALENDER

2021
2022

VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolkalender voor schooljaar 2021-2022.
In deze kalender vindt u allerlei praktische informatie over het
komende schooljaar.
Er staat dit schooljaar weer flink wat op het programma en we
hebben extra veel zin om er samen een fijn jaar van te maken.
Uitgebreide informatie over meer inhoudelijke zaken vindt u in de
schoolgids.
Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u deze van ons. Een
jaarlijks aangepaste versie van de
schoolgids vindt u op de schoolsite. Ook kunt u de schoolgids
inzien bij de directie. Daarnaast ontvangt u maandelijks de
nieuwsbrief via Parro. Hier staat de informatie in voor de komende
maand en kunt u zien welke activiteiten er de afgelopen periode op
school hebben plaatsgevonden.

Team Agnesschool
Persoonsdam 18
3071 EE Rotterdam
telefoon: 010-2909912
post@agnesschool-rotterdam.nl
www.agnesschool-rotterdam.nl
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weer naar school / start gouden weken

SEPTEMBER
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groep 8 bliksemstage (jinc)
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9.00 sintcrea met ouders / volleybaltoernooi 7-8 / groep 7 Bliksemstage (Jinc)
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FEBRUARI
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MAART
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9.00 paascrea met ouders / schoolvoetbaltoernooi 7-8
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nieuwsbrief 7

schoolreis 1-7
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GROEPSBEZETTING
Zon:
Maan:
Ster:
1/2 a:
1/2 b:
1/2 c:
1/2 d:
3a:
3b:
3c:
4a:
4b:
4c:
5a:
5b:
6a:
6b:
7a:
7b:
8a:
8b:

Tamara Delwel, Ermien Isenia, Saskia Chotkoe
Zoë Willemse-Peeters, Nikki van Ooijen, Manouk Putzer
Zoha Ayari, Vanessa Caïro , Debbie Bosch, Irene Mak, Simone Haddeman
Marja van Meel, Ria Bonsink
Saadet Incedalci, Aïcha Abbadi
Peter Booister
Barbara van der Waals, Danielle van Lieburg
Rinia Weening
Carin Dulfer, Daniëlle Molier
Esther Schutte
Jacoline de Vos, Aïcha Abbadi
Peter Haberl, Tonia Krijgsman
Hans Lobbezoo, Louisa Oostrom
Miranda Jacobs, Esmeralda Lauwerends
Monique Fortunato dos Santos, Esmeralda Lauwerends
Angelie Jahani
Victor Wunderink
Nasira al Jaouhari
Jill Marcus, Resca van Noort-van Dijk
Stefan van der Bol, Astrid Haasdijk
Kelly Korver-Frey, Daphne van der Windt

OVERIG PERSONEEL
Directeur:
Adjunct-directeur:

George Leuver
Cindy Langerak

Staf:	Manouk Putzer, Danielle van Lieburg, Tonia
Krijgsman, Stefan van der Bol, Resca van
Noort-van Dijk, Cindy Langerak en George
Leuver
IB:
Manouk Putzer peuterspeelzaal
Rebecca Ronde onderbouw
Resca van Noort-van Dijk middenbouw
Astrid Haasdijk bovenbouw
ICT:
Arno Ebben
Ondersteuning:	Ria Bonsink, Melissa Otte, Danielle van
Lieburg, Zahra el Hadji, Mireille Lusse,
Esmeralda Lauwerends, Luuk de Mik,
Anouar Kasmi, Erna van Dongen, Louisa
Oostrom, Daniëlle Molier, Jennifer Binkhorst
Conciërge:
Johnson Macamba, Arie Huizer
Administratie:
Diana Born
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Karin Boons
Vakleerkracht gym:	Arno Ebben, Lieke van Engelen, Mariska
Beenhakker, Nathalie Venema
Vakleerkracht techniek:	Arjan Schilperoort, Karima Bourdi,
Madeleine Wamsteeker
Schoolmaatschappelijk werk:
Suzanne Tol
Psycholoog:
Femke van de Boogert
Tuinles en koken:
Twan Janssen, Ilonka Cirk
Event manager/ LTU-coördinator:
Tonia Krijgsman
LTU/TSO:
Kenchi Orcadio
Gezondheidscoach:
Esther van der Vorm
Schoolkok:
Ramesh Acharya

VERZUIM

SCHOOLTIJDEN

Wanneer uw kind naar de dokter moet of ziek is, wordt u verzocht
dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan telefonisch tussen 08.00
uur en 08.25 uur.

Schooltijden voor de peutergroepen
’s Morgens is er van 8:15 – 8:30 uur inloop. ’s Middags is er inloop
van 12.30 – 12.45 uur. De kinderen kunnen opgehaald worden van
11:45 – 12:00 uur en van 15:15 – 15:30 uur.
Maandag
08:15 – 12:00 12:30 – 15:30
Dinsdag
08.15 – 12.00 12:30 – 15:30
Woensdag
08.15 – 10.45 (A) en 10.45 – 13.15 (B)
Donderdag
08:15 – 12:00 12:30 – 15:30
Vrijdag
08:15 – 12:00 12:30 – 15:30

De schooldeuren gaan vijf minuten voor schooltijd open. We
benadrukken hoe belangrijk het is om op tijd te komen. Als
de bel van 08.30 uur is gegaan begint de les. Op tijd komen is
nodig om goed les te kunnen krijgen. Als een leerling vaak te laat
komt, zal u daar als ouder in eerste instantie door de leerkracht
en daarna door de directie op worden aangesproken. Wanneer
er geen verbetering optreedt, zal er een melding bij Leerplicht
plaatsvinden. Ook ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij
Leerplicht. De leerplichtambtenaar onderhoudt contact met de
school en controleert of de regels omtrent verzuim goed worden
nageleefd. De acties van Leerplicht op het gebied van te laat
komen, ongeoorloofd verzuim en veelvuldige afwezigheid bij ziekte
zijn verscherpt.

Schooltijden voor de groepen 1-2
Maandag
08:30 – 15:00
Dinsdag
08:30 – 15:00
Woensdag
08:30 – 12:30
Donderdag
08:30 – 15:00
Vrijdag
08:30 – 12:30
Schooltijden voor de groepen 3 t/m 8
Na 15:00 uur is er nog een programma (LTU) waaraan alle kinderen
meedoen.
Maandag
08:30 – 15:00
Dinsdag
08:30 – 15:00
Woensdag
08:30 – 12:30
Donderdag
08:30 – 15:00
Vrijdag
08:30 – 15:00

VAKANTIE 2O21-2O22

VERLOFREGELING

Voor alle leerlingen van de peuterspeelzaal en de groepen 1-2 t/m 8
gelden de volgende vakanties en vrije dagen:

Het komt regelmatig voor dat er gevraagd wordt om extra vrije
dagen. Hiervoor bestaat een wettelijke regeling. Deze is na te lezen
op de site van Leerplicht Rotterdam. U kunt het verlofformulier
vragen bij de directie. Het ingevulde formulier levert u minimaal 6
weken van te voren in bij directie. Daar wordt bekeken of u recht
heeft op de vrije dagen. Verlof voor vakantie buiten de reguliere
schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd als door het
specifieke beroep van ouders in de reguliere periode geen vakantie
kan worden opgenomen. Een werkgeversverklaring dient te worden
overhandigd. Verlof mag geen betrekking hebben op de eerste
twee lesweken van het schooljaar. Leerplicht ziet hier streng op toe
en controleert ons op het naleven van de verlofregels.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021
24-12-2021 t/m 07-01-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
07-07-2022 t/m 19-08-2022

Studiedagen (kinderen zijn vrij!):
Studiedag Peuters
16-09-2021
Studiedag
28-09-2021
Studiedag
27-01-2022
Studiedag
10-06-2022

OUDERBIJDRAGE
De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het
sint- en het kerstfeest, schoolreisjes, de sportdagen, etc. Deze
kosten worden niet door het ministerie vergoed. Om al deze extra
activiteiten te kunnen bekostigen, wordt van u een ouderbijdrage
gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig. Wenst u dit niet te betalen,
dan moet u dit aan het begin van het schooljaar kenbaar maken.
Het al dan niet doorgaan van activiteiten hangt af van het
schoolgeld dat betaald wordt.
De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met de MR
vastgesteld. De ouderbijdrage bedraagt € 45,- per schooljaar. De
kosten voor groep 8-leerlingen bedragen €105,- i.v.m. kamp.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een digitaal
betalingsverzoek. Wij gaan ervan uit dat u dat bedrag zo
spoedig mogelijk betaalt. Wanneer u door omstandigheden de
ouderbijdrage niet in één keer kunt betalen, wilt u hierover dan
contact opnemen met de directie? Er kan dan een regeling met u
getroffen worden.

SOCIALE VEILIGHEID
OP SCHOOL
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school prettig en
veilig voelen. Daarom beginnen we het schooljaar met de Gouden
Weken. In deze eerste schoolweken is er extra aandacht voor
positieve groepsvorming, een fijne sfeer en een veilig gevoel in de
klas. In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de methode
Kwink, sociaal emotioneel leren.
Soms heeft een kind of ouder behoefte aan wat meer begeleiding
of hulp, omdat het op school of in de thuissituatie niet lekker loopt.
U kunt dan contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk
werker: Suzanne Tol. Zij is op maandag en dinsdag werkzaam op
onze school. Zij voert gesprekken met ouders en kinderen. U kunt
contact met haar opnemen via het telefoonnummer van school.
Ook kunt u de leerkracht of de intern begeleider vragen een
afspraak voor u te maken.

FEESTEN
Op de Agnesschool houden we wel van een feestje!
Hieronder ziet u een overzicht van een aantal feesten die we dit
schooljaar zullen vieren:

Carnaval
Op 25 februari wordt Carnaval gevierd. Dit gebeurt in circuitvorm.
We vinden het leuk als de kinderen verkleed op school komen.

Kinderboekenweek
In oktober worden er allerlei activiteiten georganiseerd rond het
thema van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: Worden
wat je wil. Iedere groep werkt op zijn eigen niveau aan dit thema.
De Kinderboekenweek zal feestelijk geopend worden. We werken
deze week thematisch en er zullen een aantal reguliere lessen
vervangen worden voor een afwisselende activiteit.

Pasen
De paasviering - met ontbijt - wordt donderdag 14 april in de klas
gehouden. De peuters hebben een feestelijk paasontbijt en een
paaslunch.

Sinterklaas
Op 3 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de Agnesschool.
De kinderen tot en met groep 4 gaan bij hem op visite. Vanaf groep
5 worden er gedichten gemaakt en cadeautjes gekocht.
Kerst
Tijdens de kerstperiode wordt er uitgebreid aandacht besteed aan
het kerstfeest. Zo wordt het kerstverhaal uit de bijbel voorgelezen
en is er een sfeervol samenzijn. Op dinsdag 21 december is er een
kerstdiner. De peuters hebben deze dag een kerstontbijt en een
kerstlunch.

Picknick
Het is onze traditie geworden om aan het eind van het
schooljaar een grote picknick te geven voor de peuters, kleuters
en hun ouders. Veel enthousiaste ouders helpen mee aan de
voorbereidingen en op de dag zelf, zodat dit feest altijd heel
geslaagd is.
Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8.
Tevens is er een afscheidsavond met musical of een film. U krijgt
hier t.z.t. uitgebreid informatie over.
Wij gaan er van uit dat kinderen aan alle activiteiten van de school
deelnemen.

GEZONDE SCHOOL
De Agnesschool is een Lekker Fit!-school. Dit betekent dat er
veel aandacht is voor een gezonde levensstijl. Wij bieden het
Lekker Fit!-programma ook aan voor de peuters en kleuters. We
stimuleren kinderen via de extra vakken van de leertijduitbreiding
en de Schoolsportvereniging om te sporten. Aan gezonde voeding
besteden wij veel aandacht. Zo werken we met een gezonde
pauzehap en gezond trakteren wordt gestimuleerd. In de pauze van
10 uur eten de kinderen fruit of groente. Tijdens de TSO (tussenschoolse-opvang) krijgen de leerlingen twee keer per week een
gezonde (warme) lunch aangeboden. We drinken altijd water!
Medicijngebruik
Wanneer uw kind medicijnen gebruikt die op school moeten
worden ingenomen, dient u hiervoor een formulier te ondertekenen
bij de groepsleerkracht. Er mogen geen medicijnen worden
toegediend door de leerkracht. Wij hanteren het medicijnprotocol
van de RVKO. Wanneer uw kind allergisch is, vragen we u dit altijd
door te geven. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe de
leerkracht rekening kan houden met de gezondheid van uw kind.
Rookvrij
De Agnesschool is een rookvrije school.
Zindelijkheid basisschool
Als een kind naar de basisschool gaat, is zindelijkheid een
voorwaarde. Mocht dit vanwege een medische oorzaak niet zo
zijn,kan in overleg met de directie een oplossing worden gezocht.

ALGEMENE INFORMATIE
Children’s Zone/Leertijduitbreiding
Omdat we het als Agnesschool belangrijk vinden dat onze
leerlingen zo goed mogelijk voorbereid zijn op hun toekomst zijn
we een Children’s Zone school. De leerlingen van groep 3 t/m 8
krijgen hierdoor per week 10 uur extra leertijd (LTU), deels in het
reguliere lesrooster. De overige uren worden gemaakt tijdens de
naschoolse tijd (tussen 15.00 uur en 16.30 uur) en in vakanties.
Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op school. Er worden portret- en
groepsfoto’s gemaakt. Via internet kunt u de foto’s bekijken. U
bent niet verplicht de foto’s te kopen.
Zoekgeraakte spullen
Het is de gewoonte gevonden sleutels, gymkleding, jassen, tassen
e.d. bij de conciërge te brengen. Mist u iets, kom dan kijken op
school. Veel spullen worden niet opgehaald. Deze doneren we na
verloop van tijd aan de kledingbank.
Tandarts
De jeugdtandartsenpraktijk SanaKids neemt de tandverzorging
van de leerlingen op zich. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient
u een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kunt u bij de
administratie van de Agnesschool opvragen. De medewerkers van
de schooltandartsenpraktijk nemen vervolgens contact met u op. U
hoort van hen wanneer uw zoon of dochter behandeld wordt.

Het wijkteam
Op school hebben we een wijkteam. Het wijkteam bestaat
uit verschillende organisaties die in school nauw als team
samenwerken. Doel is om u en uw kind te ondersteunen bij de
ontwikkeling van uw kind. Op deze manier worden alle zaken zoals
talentontwikkeling, zorg en andere ondersteuning, die u of uw kind
nodig heeft, vanuit één team geregeld.
Bij het wijkteam kunt u terecht met vragen:
• Over uw kind(eren). Bijvoorbeeld over wat u thuis kunt doen om
uw kind bij schoolwerk te helpen, over lastig gedrag, emoties,
slapen, etc.
• Over uw eigen situatie. Bijvoorbeeld over administratie, financiën,
het zoeken van werk of een huis, het vinden van de juiste
instanties.
Hebt u een vraag voor het wijkteam? Dan kunt u terecht bij de
IB’ers, SMW, leerkrachten en directie.

INFORMATIE VOOR
OUDERS
Kennismakingsgesprekken
In de derde en vierde schoolweek worden in groep 3 t/m 8
kennismakingsgesprekken gehouden. U kunt dan kennismaken met
de leerkracht en ons informatie geven over uw kind. Met ouders
van kinderen die gedurende het schooljaar van een andere school
instromen, wordt ook een kennismakingsgesprek gepland.
De ouders van onze peuters en kleuters hebben een
kennismakingsgesprek als het kind vier tot zes weken bij ons op de
peuterspeelzaal zit of in groep 1 zit.

De leerlingen van groep 3 t/m groep 8 krijgen 2x per jaar een
rapport mee naar huis. Aan het eerste rapport wordt een gesprek
gekoppeld. U kunt dan met de leerkracht de vorderingen van uw
kind bespreken. Indien school of ouders dit wenselijk vinden, kan
er n.a.v. het tweede rapport ook een gesprek plaatsvinden. We zijn
in 2017-2018 gestart met het betrekken van de leerlingen bij hun
rapportgesprek. Leerlingen vanaf groep 3 gaan dan aan hun ouders
vertellen hoe het gaat op school. We hebben gemerkt dat de
leerlingen hierdoor meer betrokken raken bij hun eigen leerproces.

Herfstgesprekken
Ouders van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden in november
uitgenodigd voor de zogenaamde herfstgesprekken. Hierin worden
de resultaten van de leerlingen besproken. Daarnaast worden
er nieuwe doelen voor de aankomende periode besproken. De
leerlingen nemen allemaal deel aan de herfstgesprekken. Zo praten
we niet over hen maar met hen.

Informatievoorziening
Deze schoolkalender geeft u praktische informatie over onze school.
De schoolgids geeft inhoudelijke informatie en krijgt u uitgereikt
bij de inschrijving van uw kind. Deze wordt jaarlijks aangepast en
op de site geplaatst. 1x per maand ontvangt u de nieuwsbrief,
waarin u op de hoogte wordt gebracht van alle actuele zaken.
De nieuwsbrief wordt via Parro naar de ouders gestuurd. Wilt u
wijzigingen in uw emailadres aan ons doorgeven?
U kunt via uw mobiel de Parro-app downloaden: de meeste
communicatie tussen de leerkrachten en de ouders vindt hier op
een makkelijke en praktische manier plaats.
Er zijn veel kinderen op school waarvan de ouders gescheiden leven.
Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over
de ontwikkeling van hun kind.

Rapportgesprekken
Onze peuterleidsters voeren twee keer een gesprek, het zgn.
peuterpraatje met ouders. De eerste keer als het kind 3 jaar wordt
en als het bijna 4 wordt.
Dit schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1-2 op dezelfde
manier te werk. U wordt te zijner tijd geïnformeerd via Parro.

Overgang basisonderwijs/voortgezet onderwijs
We onderhouden goede contacten met de scholen voor voortgezet
onderwijs in de regio. De leerlingen van groep 8 en hun ouders
worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de
gang van zaken rondom deze overgang.
In iedere groep wordt met de rapportbespreking de ontwikkeling
van uw kind aan de hand van het leerlingvolgsysteem met
u doorgenomen. Ouders van leerlingen die in aanmerking
komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of
Praktijk Onderwijs (PRO), krijgen hier in juni met het voorlopige
adviesgesprek, extra informatie over. Met deze leerlingen volgen
we een apart traject, waarbij er hulp wordt aangevraagd, om
de leerling voor voortgezet onderwijs te ondersteunen. Op
9 november is er een algemene voorlichtingsavond over het
voortgezet onderwijs voor de leerlingen en de ouders van de
groepen 7 en 8.
De groepen 8 bezoeken in januari een aantal scholen voor
voortgezet onderwijs om nader kennis te maken met de school en
hun manier van lesgeven.
De adviesgesprekken met ouders vinden in februari plaats. Op
www.schoolkeuzerotterdam.nl kunt u alles vinden over de stap
naar het VO. In mei krijgt u de uitslag van de Centrale Eindtoets.
Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde terecht bij de
leerkrachten van groep 8, de intern begeleider of bij de directie van
onze school.

OUDERBETROKKENHEID
Bereikbaarheid van ouders
Ouders moeten altijd bereikbaar zijn voor de school. Als er iets
met uw kind aan de hand is, moet u onmiddellijk op de hoogte
kunnen worden gebracht. Wilt u veranderingen zoals een nieuw
telefoonnummer e.d. daarom zo snel mogelijk doorgeven op
school?
Activiteiten voor ouders:
Regelmatig organiseert Karin Boons, onze medewerker
ouderbetrokkenheid, bijeenkomsten voor ouders. Soms hebben
deze bijeenkomsten een inhoudelijk karakter, andere keren gaat het
juist om de gezelligheid en het contact versterken tussen ouders
onderling. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op de
prikborden, in de informatiekalender en de nieuwsbrief. Daarnaast
bent u van harte welkom op de koffieochtenden in de ouderkamer.
Zodra dit weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd.

MR (medezeggenschapsraad) / OC (oudercommissie)
peuterspeelzaal
De MR en de OC hebben een belangrijke rol binnen de school. De
MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Zij houdt zich bezig
met het beleid in en rond de school. De MR adviseert onze directie
en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Meer informatie over
de MR kunt u vinden op de site en in de schoolgids.
De OC, bestaat uit een ouder per zaal, 1 psz-leidster en de
medewerker ouderbetrokkenheid. Zij houdt zich naast het beleid
van de peuterspeelzaal ook bezig met het organiseren van
activiteiten.
Ouderhulp
Op school zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten en feesten.
Er is hierbij veel hulp van ouders nodig. Er is een grote groep
betrokken ouders die ons helpt bij allerlei activiteiten. Heeft
u interesse om mee te helpen dan kunt u zich opgeven bij de
leerkracht of bij Karin Boons. U zult tijdig worden benaderd. Door
uw hulp kan de tijd op de basisschool voor de kinderen een nog
groter feest zijn.

GYMEN ZWEMLES
Onze school doet al jaren mee met Lekker Fit! Dit is een project
waarbij kinderen meerdere keren per week beweeglessen en
daarnaast theoretische voedingslessen volgen. Waar nodig kunnen
ouders en kinderen gebruik maken van onze gezondheidscoach:
Maryam Basir. De peuters en de groepen 1/2 gymmen in de
speelzaal van het hoofdgebouw. Zij gymmen op blote voeten.
De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal ‘de
Persoonshal’. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u een rooster
met daarin de gymtijden. I.v.m. hygiëne en veiligheid gymmen de
kinderen met gymkleding (korte/ lange broek en shirt). Lange haren
gaan in een staart.
Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles, verwachten
wij dat u dit aan de leerkracht doorgeeft. Wij raden kinderen aan
om sieraden en andere dure spullen op deze dagen thuis te laten.
De groepen 4 en 5 gaan ook zwemmen. Het eerste halfjaar gaan de
groepen 5 zwemmen en het tweede halfjaar de groepen 4.
Voor de zwemlessen is busvervoer geregeld. De lessen vinden plaats
in zwembad het Afrikaanderbad.
Sportdagen
Op 22 april vinden de Koningsspelen plaats voor alle kinderen. Deze
activiteit staat in het teken van sport- en spelactiviteiten en is in en
rondom de school.

De groepen 5 t/m 8 hebben hun sportdag op het sportveld
Olympia. Dit schooljaar vindt de sportdag van de groepen 5 t/m 8
op 22 september plaats.
Sporttoernooien
Indien mogelijk wordt ingeschreven voor toernooien buiten
schooltijd. Deze toernooien vallen meestal in een vakantie of op
woensdagmiddagen. Soms wordt uw hulp gevraagd in verband
met vervoer of begeleiding.
Schoolreis
De groepen 1 t/m 7 gaan op 31 mei op schoolreis.
Waar de groepen naar toe gaan houden we nog even geheim.
Cultuurtraject
De school doet mee aan het gevarieerde cultuurtraject van de SKVR.
Er wordt voor elke groep een culturele activiteit verzorgd. In het
naschoolse traject zijn ook cultuur- en expressielessen opgenomen.
Kinderboerderij
De groepen 1 t/m 5 gaan 1x per jaar voor een les naar de
kinderboerderij. De leerlingen gaan met het openbaar vervoer naar
kinderboerderij “De Kooi” of “De Molenwei” in Lombardijen.

WEETJES OVER DE
PEUTERSPEELZAAL
We hebben maar liefst 6 peutergroepen! In iedere groep is
plaats voor maximaal 13 of 16 peuters. Er worden regelmatig
ouderactiviteiten georganiseerd. De leidsters geven dan allerlei
informatie en u kunt al uw vragen stellen. ’s Morgens geeft u uw
kind fruit mee, in de middag geeft u uw kind groente mee. Alle
peuters drinken water. Dit wordt verzorgd door de leidsters.
Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn dan verzoeken wij u
voldoende verschoning en billendoekjes mee te geven. Dit alles
graag in een zakje met de naam van uw kind erop. Makkelijke
kleding voor peuters is gewenst, zodat de zindelijkheidstraining op
school beter kan slagen.

Wanneer uw kind jarig is, wordt hij/zij in het zonnetje gezet.
Ook hier vragen wij u gezonde traktaties uit te laten delen. Wilt
u de verjaardag van uw kind tijdig doorgeven zodat er géén
misverstanden ontstaan en teleurstellingen voorkomen kunnen
worden?
Indien uw kind ziek is, is het belangrijk dat u dit de leidster laat
weten. Zeker rode hond is erg besmettelijk en kan voor zwangere
vrouwen, die niet zijn ingeënt, schadelijk zijn. Daarom hangt er op
de deur van het lokaal altijd een berichtje over eventuele ziektes die
heersen.
De peuters hebben 16 juni hun jaarlijkse peuteruitje. Het peuteruitje
zal plaatsvinden in de ochtend. Alle kinderen, dus ook de B-groep,
mogen die ochtend mee.
Uw kind is tijdens de uren dat hij/zij aanwezig is op school
verzekerd tegen ongevallen.

