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Agenda
Afwezigheid juf Marja en juf Karen
Komende week zijn juf Marja en juf Karen van
dinsdag t/m vrijdag niet op school. Zij gaan op
studiereis naar Finland.
Het Finse onderwijs staat héél hoog
aangeschreven, de resultaten van de
leerlingen zijn super. De juffen gaan kijken hoe
ze dat doen en wat wij kunnen leren van de
Finse juffen en meesters.
Er zijn wachtlijsten voor opleiding om juf of
meester te worden. Hoe komt het nou dat het
hier zo anders is?
Het Finse onderwijs is inclusief onderwijs.
Dat betekent dat er bijna geen speciale scholen zijn en dat alle
kinderen écht thuis, nabij onderwijs krijgen. Geslaagd passend
onderwijs dus.
U kunt uiteraard bij de eigen leerkracht terecht als er iets is. Ook
kunt u juf Tamara, juf Minke en zeker ook juf Monic aanspreken
met vragen.
Via MijnSchoolInfo (MSI) zullen wij bevindingen met u delen!
Pietengym
Meester Willem en meester Tomas (Montessori Houtwijk) hebben
ontzettend hard gewerkt om zowel de gymzaal als de kleutergymzaal
in te richten als Pietenparadijs! Deze week oefenen de kinderen hun
Pietenkunsten: klimmen, klauteren, alles komt aan bod.
Het gymrooster is dan ook iets anders dan anders! Op maandag zijn
de kleuters, groep 3 en groep 7 aan de beurt (groep 8 helpt bij de
kleintjes) en op donderdag mogen de groepen 8, 4, 5 en 6 hun
Pietenkunsten oefenen (groep 7 helpt bij de kleintjes).
Ook de peuters doen beide dagen mee aan de Pietengym!
Uiteraard mogen de kinderen hun Pietenkleding aan!

Maandag 25 november
* Gewijzigd gymrooster door Pietengym
* Groep 5 en 6 naar het Korzo theater; alle
leerlingen blijven over als zij terug zijn!
* Géén gyminstuif
Dinsdag 26 november
* 3 leerlingen groep 8 naar Maris college
(meester Frank brengt en haalt)
Donderdag 28 november
* Gewijzigd gymrooster door Pietengym
* Groep 8 ’s middags naar Maris
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 29 november
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar Maris
voor techniek. De leerlingen van groep 7
blijven gratis over
Maandag 2 december
* Sportinstuif; gr. 5 t/m 8; 15.00–16.00 uur
Donderdag 5 december
* Viering Sinterklaasfeest: meer informatie
volgt per brief
* Géén naschoolse cursus Breakdance!!!
Vrijdag 6 december
* Start school op de normale tijd!
* OR versiert voor Kerst
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 8 blijven gratis over
Maandag 9 december
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* Laatste gyminstuif
Dinsdag 10 december
* Opening broodcontainer in
Bokkefortpark. Leerlingen van de
groepen 3, 4a en 4b zijn aanwezig, net
als de moeders van de taalles
* Voorstelling ‘Broodkapje en de boze rat’
voor de groepen 3, 4a en 4b; 10.00 uur

Sintviering
De Sint heeft aangegeven dat hij donderdag 5 december een
bezoek komt brengen aan onze school. Uiteraard neemt hij een
aantal Pieten met zich mee. U ontvangt meer informatie per brief.
Vrijdag 6 december starten we op de normale tijd: 08.30 uur!!!

Donderdag 12 december
* Laatste naschoolse cursus Breakdance,
meer informatie volgt per brief
Vrijdag 13 december
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar Maris
voor techniek. De leerlingen van groep 7
blijven gratis over

Afspraken over te laat komen
Helaas komen er nog altijd véél leerlingen te laat op school.
De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Het is belangrijk dat we precies op
tijd kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, maar zeker ook voor de kinderen.
We hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor het te laat komen.
Het is namelijk héél erg vervelend als leerlingen later het lokaal in komen. De lessen zijn
al begonnen en de leerkracht moet deze onderbreken; leerlingen missen uitleg, voelen
dat de aandacht op hen gericht is: al met al een vervelende situatie.
Leerkrachten bespreken met de leerlingen hoe het komt dat zij te laat zijn en vragen
hen hierop te letten. Dit kan alleen niet zonder u, de ouder! U bent en blijft
verantwoordelijk voor uw kind.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind te laat is. Een enkele keer te laat zijn, is ook
helemaal geen probleem. Vaak is het een kwestie van 5 minuten eerder van huis vertrekken.
We vragen u bij deze of u samen met uw kind(eren) wilt bekijken, hoe u samen het te laat komen kunt
verminderen/voorkomen en hier extra op te letten!
Wij, als school, willen ons bezig houden met onderwijs en niet met
randzaken als te laat komen. Maar, als het te laat komen veel gebeurt,
zijn wij genoodzaakt leerplicht in te schakelen. Dat willen we allemaal
voorkomen!
Hieronder vindt u nogmaals de afspraken over het naar binnen gaan en de 3-6-9-12 regeling.
Naar school brengen
Aan het begin van de schooldag en ’s middags gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 met de
leerkrachten mee naar binnen. Dat betekent dat de leerkrachten van deze groepen vanaf 08.20 en
vanaf 12.50 uur buiten op het plein aanwezig zijn. Als de bel gaat, gaan de kinderen in de rij (op een
vaste plek op het plein) staan en neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen. De ouders gaan
NIET mee naar binnen.
De ouders van de kleuters mogen WEL naar binnen om hen naar de klas te brengen. Zodra de
leerkrachten van de groep 3 t/m 8 buiten zijn, mogen de kleuters naar binnen (08.20 en 12.50 uur)!
3-6-9-12 regel
De school hanteert de 3-6-9-12 regel.
3x te laat:
Na 3x te laat komen krijgen de ouders een
waarschuwingsbrief van de school.
6x te laat:
Na 6x te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor
een gesprek met de directie.
9x te laat:
Na 9x te laat komen, meldt de school het te laat komen
aan de afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag.
De leerplichtambtenaar neemt contact met u op.
12x te laat:
Als de leerlingen wéér 3x te laat zijn, wordt u uitgenodigd
voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.
Afhankelijk van de omstandigheden en het overige
verzuim volgt een waarschuwing of zelfs een procesverbaal met een mogelijke boete.

