Nieuwsbrief 1
Beste ouders en verzorgers,
Ook dit jaar ontvangt u van ons een aantal keer de nieuwsbrief. Fijn als u deze leest, zodat
u op de hoogte bent van alle activiteiten en ontwikkelingen van onze school.
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn inmiddels ruim 2 weken op
weg en ervaren als team een goede start van het schooljaar!
In de groepen wordt deze 1e periode veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit is een
belangrijk onderwerp tijdens de start van het schooljaar. Bewust aandacht hebben voor
een positieve groepsvorming zorgt voor een fijn en positief, veilig leerklimaat in de groep
waar alle kinderen profijt van hebben!

Op tijd komen
Al meerdere malen is het op tijd komen onder de aandacht gebracht. Ondanks deze
oproepen zien wij nog steeds dat er dagelijks kinderen te laat op school komen, zowel in
de ochtend als in de middag.
We zien nu, dat de lessen niet op tijd kunnen beginnen of worden onderbroken door
kinderen die te laat in de klas zijn! “Die paar minuutjes, wat maken die nu uit” zou u
kunnen zeggen. De wet van de grote getallen spreekt zo’n opmerking tegen.
Wanneer in onze 8 groepen de les 10 minuten te laat begint,
zijn we op jaarbasis ruim 260 uur onderwijstijd kwijt!
Daarnaast vinden kinderen het vaak heel vervelend om te laat te komen. Je staat flink in
de belangstelling als je binnen komt. Wat daarnaast ook belangrijk is, leer je nu om op tijd
te komen, dan wordt het een vanzelfsprekendheid: jong geleerd, is oud gedaan!
Als laatste: te laat komen is ongeoorloofd verzuim, dus een overtreding, net als fout
parkeren.
Wat gaan we doen ?
We gaan aan de slag om de kinderen op tijd op school te laten komen.
Op tijd op school komen wil zeggen: uw kind zit om 8:45 uur en 13:30 uur in de klas!
De lokaaldeur gaat dicht, de les gaat beginnen.
De schooltijden staan ook vermeld in de kalender.
In samenwerking met de leerplichtambtenaar is er een protocol opgesteld om het te laat
komen terug te dringen. Dit protocol presenteren wij u tijdens de algemene ouderavond.
Daarna verschijnt een extra nieuwsbrief over op tijd komen en de afspraken die er gelden.

We hebben de leerplichtambtenaar gevraagd om de komende periode een aantal keer op
school, tijdens de inloop, aanwezig te zijn om te controleren of de kinderen op tijd in de
klas zitten.

We realiseren ons heel goed dat de meeste kinderen keurig op tijd op
school zijn en dat het bovenstaande dus absoluut niet voor hen bedoeld is.
Sterker nog, deze kinderen en hun ouders verdienen een groot
compliment!! Doel van de nieuwe aanpak is dat ook deze kinderen krijgen
waar zij recht op hebben: namelijk lessen die op tijd beginnen!

Algemene informatie avond
Op donderdag 21 september vindt de algemene informatie avond van het Visnet plaats.
De avond start om 19:30 uur. Tijdens het eerste gedeelte van de avond zullen een aantal
belangrijke algemene onderwerpen aan bod komen. Het 2e gedeelte van de avond vindt
plaats in de groepen waar u van de groepsleerkracht(en) informatie krijgt over de groep.
Later deze week ontvangt u van ons een uitgebreide uitnodiging met daarin de
onderwerpen die de leerkrachten aan bod laten komen. Hierbij willen wij u alvast laten
weten dat uw aanwezigheid op prijs wordt gesteld!

Kalender
Met veel trots hebben wij in de 1e schoolweek de nieuwe kalender aan de kinderen mee
kunnen geven.
Van veel ouders hebben wij mooie complimenten mogen
ontvangen, bedankt daarvoor! Een aantal ouders had ook snel
gezien waar de fout in de kalender zit . De moeder van
Antony uit groep 6 was de allereerste en zoals beloofd wordt
zij aan het einde van schooljaar uitgenodigd om mee te kijken
met de nieuwe kalender.

Reminder oproep hulpouders!
Afgelopen week hebben wij een oproep uitgedaan voor hulpouders ! U kunt het strookje
hiervoor tot en met aanstaande vrijdag inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.

