Palettertje 10 januari

Voorleesvrijwilligers gevraagd!
We zoeken opa's, oma's, vaders en moeders die op woensdagochtend 22 januari willen
komen voorlezen tijdens het voorleesontbijt. Je kunt jezelf (of opa of oma) aanmelden bij de
juf van (één) van je kind(eren).

Verlof of vakantie onder schooltijd
Afgelopen najaar is de inspectie bij Stichting Fluvium op bezoek geweest en zijn we
gewezen op de regels rondom verlof. De conclusie is dat we deze regels strenger moeten
naleven. We hielden verlof en absenties altijd al netjes bij, maar daar bovenop komt nu dat
we ongeoorloofde absenties actief gaan melden. Doen we dit niet, dan riskeren we een
boete.
De belangrijkste regels voor het aanvragen van verlof:
- De aanvraag moet minimaal 8 weken van te voren worden gedaan.
- De directeur beoordeelt de aanvraag aan de hand van de regelgeving en overlegt indien
nodig met de leerplichtambtenaar.
- Is uw kind ongeoorloofd afwezig, dan gaat er bericht naar de leerplichtambtenaar. Hij/ Zij
beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Bent u benieuwd wanneer u wel of niet verlof kunt aanvragen? U kunt het nalezen in de
folder in de bijlage.
Informatieavond: ´Kind van 9´
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor een gratis informatieavond over de
ontwikkelingssprong die kinderen van 9 jaar maken.
Verantwoordelijkheid voor je spullen en de klas
Groep 1-2
Alle leerlingen zorgen samen voor de verantwoordelijkheid van de spullen in de klas. Als de
leerlingen met materiaal hebben gespeeld, zorgen ze er samen voor dat het weer netjes
wordt opgeruimd.
Een aantal leerlingen heeft ook een extra taakje waar ze de verantwoordelijkheid
overnemen, bijv. alle naamkaartjes op het kiesbord aan de zijkant hangen of de wasknijper
bij de goede dag hangen. Deze taken worden door de leerlingen zelfstandig uitgevoerd. De
leerlingen die een extra taakje hebben zien dat op de lijst die in de klas hangt. Op die lijst
staan de taakjes met de foto’s van de kinderen erachter.

Verantwoordelijkheid voor je spullen in de klas
Groep 3 t/m 8
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun (huishoudelijke) taak. Deze taken worden
volgens planning van de leerkracht steeds weer opnieuw verdeeld (bijvoorbeeld uitdelen van
boekjes, dagkleuren veranderen enz). Deze taken worden regelmatig besproken.
De leerlingen en leerkrachten zijn allemaal verantwoordelijk voor een nette school en klas.
Iedereen draagt hier zijn steentje bij.
Elke week is er vanaf groep 3 een weekdienst. Hun taak is bijvoorbeeld om na schooltijd de
klas aan te vegen, de kasten netjes achter te laten en de kapstok te controleren. In de klas
zijn hier afspraken over gemaakt.Ook in gr. 1-2 zijn er verschillende huishoudelijke taken
verdeeld.In iedere groep hangt een takenbord waarop te zien is wie er verantwoordelijk is
voor welke taak.
In de midden/bovenbouw zijn er taken met een groepsoverstijgend karakter:
● Kleuterdienst
● Oud papier opruimen
● Boodschappen doen
● Bouw in groep 3

Aanwezigheid directie:
Maandag 13 januari.
Woensdag 15 januari.

Belangrijke data:
22 januari: Voorleesontbijt
29 januari: Studiedag
5 februari: Talentmiddag
7 februari: Rapporten mee naar huis
18 februari: Juf Hetty aanwezig

