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Inspectie
Anderhalve week voor de zomervakantie heeft de onderwijsinspectie de school (locaties Pieter de Hooch en
Coolhaven) een bezoek gebracht in het kader van het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek.
De inspectie heeft de school een basisarrangement gegeven en daar zijn we trots op. De komende vier jaar
gaan we ons verder door ontwikkelen, want er zijn nog genoeg punten waarop wij ons verder willen
ontwikkelen!

Schoolfonds
Voor komend schooljaar heeft de MR het basisbedrag voor het schoolfonds verlaagd
met 5 euro! Het nieuwe bedrag wordt dan ook 45 euro, maar in plaats van dat ouders
voor een 2e of 3e kind minder betaalde, is het bedrag voor ieder kind vanaf nu gelijk.
Gezinnen met 1 of 2 kinderen gaan dan ook minder betalen. Voor gezinnen met 3
kinderen blijft het bedrag onderaan de streep gelijk aan vorig jaar.
Binnenkort ontvangt u van de MR een folder waarin het allemaal precies staat uitgelegd en ook vanaf
wanneer u kunt komen betalen.

Kennismakingsgesprekken en bereikbaarheid van de leerkrachten
Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen
wij graag nader kennis maken met u als ouder en in gesprek gaan over, en met uw kind. De leerkracht
vertelt uiteraard ook iets over hoe het schooljaar eruit zal zien.
Mocht u nou vragen hebben over hoe zaken in de klas lopen, wilt u iets doorgeven, of heeft u een vraag met
betrekking tot de voortgang van uw kind belt u dan vooral de leerkracht op of maak even een afspraak! Zo
voorkomen we met elkaar misverstanden en zorgen.
Tussen 8.30 en 15.00 zijn de leerkrachten er voor de kinderen maar na schooltijd is het geen probleem.

Ouderavond Move-a-Head: Woensdag 31 augustus om 19.00 uur
Heeft u geleerd hoe u het beste leert?
Leren is één en Leren Leren is twee. Samen drie!
Vanaf dit schooljaar doen alle kinderen van de groep 1 t/m 8 mee met de Leren Leren module van Move aHead. In deze lessen wordt onder andere ‘Move’ (beweging) optimaal met ‘Head’ (klas/denken)
gecombineerd om een grote sprong voorwaarts te maken (a-Head).
De lessen zullen qua onderwerpen strekken van de werking van de hersenen tot aan samen werken aan een
opdracht. Kortom de kinderen gaan aan de slag met allerlei voorwaarden om sneller en effectiever te
kunnen leren. Er zijn voorwaarden die voor iedereen gelden, maar wij gaan ook op zoek naar de eigen
leervoorkeuren van de kinderen. Daarvoor stellen we een aantal vragen aan de kinderen en moeten ze een
aantal oefeningetjes doen. Uiteindelijk is het streven om ieder kind zijn of haar Persoonlijke Leren Leren
Toolbox zo goed mogelijk te vullen om het leren nog makkelijker en plezieriger te maken!
Om u nog beter op de hoogte te brengen organiseren wij een voorlichtingsavond op woensdag 31 augustus
om 19.00 uur op locatie Pieter de Hooch. De deur gaat om 18.45 uur open. Rob Vos en Eric Teunisse van
Move-a-Head geven u informatie. Bent u al nieuwsgierig geworden op www.move-a-head.nl kunt u nog
meer informatie vinden. U bent van harte uitgenodigd.

Te laat komen en verzuim
Vanaf 8.15 gaan de deuren van de school open. De lessen starten om 8.30. Dat wil zeggen dat uw kind dan
in de klas moet zitten. Wanneer uw kind om 8.30 de school in komt dan is het dus te laat. Het te laat komen
dienen wij, als school, te registeren en daar gaan wij extra goed op letten. In het ergste geval melden wij dit
ook bij leerplicht. Mocht u of uw kind na 8.30 binnenkomen dan zullen wij u vragen naar de reden. Te laat
komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd
verzuim.
Mocht uw kind niet naar school komen met reden van afwezigheid, wilt u dit dan ’s morgens telefonisch
doorgeven. Tandarts en doktersbezoeken graag de dag van tevoren doorgeven aan de groepsleerkracht.
Ook het niet zelf doorgeven van afwezigheid geldt helaas als ongeoorloofd verzuim. Wij rekenen op uw
medewerking en mocht u de regels voor verlof en verzuim nogmaals willen nalezen dan verwijzen wij u naar
de schoolgids op de website. Tevens is op de website ook het aanvraagformulier voor verlof te vinden.
Locatie Coolhavenstraat
Locatie Pieter de Hoochstraat
Locatie Palet

010 4761098
010 4766437
010 4259306

Gym en Zwemles
Gym wordt dit jaar gegeven door meester Ruud Hansen, Docent van Lekker Fit!. Ruud is voor vragen
bereikbaar via locatie Coolhaven. De klassen en leerlingen die om 8.30 met gym starten dienen rechtstreeks
naar de gymzaal te worden gebracht. De gymzaal ligt tegenover locatie Coolhaven. Ook voor de gymlessen
geldt dat ze om 8.30 starten dus dan moeten de kinderen omgekleed klaar staan. De kinderen hebben voor
de les gymkleding nodig maar ook gymschoenen en een handdoek om de voeten te kunnen wassen.
De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan 1x per week zwemmen namelijk op dinsdagmiddag. De leerlingen
zijn om 15.00 weer met de bus bij school. De leerlingen dienen uiteraard een zwempak/zwembroek en een
handdoek mee te nemen. Snoep en geld meegeven is niet toegestaan.
Indien uw kind, om dokters redenen, niet mee mag gymmen of zwemmen dan gaat de leerling in principe
wel mee naar de les om te kijken of wat te lezen.
Naschoolse zwemmen:
Voor de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 is er de mogelijkheid om op donderdag van 15.00 – 15.30 te
gaan leszwemmen. U heeft hier eerder al een brief over ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met meester Mohamed Taj. Meester Mohamed is bereikbaar via locatie Coolhaven.

dinsdag
08.30u - 09.15u
Groep 3
09.15u – 10.00u
Groep 4

12.45u – 13.30u
Groep 7
13.30u - 14.15u
13.30u – 15.00u
Groep 8
Groep 5/6
Zwemmen in
14.15u – 15.00u
zwembad West
Groep 8

Gymrooster 2016-2017
woensdag
08.30u - 09.15u
Groep 3
09.15u – 10.00u
Groep 4

11.00u – 11.45u
Groep 5
11.45u – 12.30u
Groep 6

donderdag
08.30u - 09.15u
Groep 5
09.15u – 10.00u
Groep 6
10.30u – 11.15u
Groep 4
11.15u – 12.00u
Groep 3
12.45u – 13.30u
Groep 8
13.30u – 14.15u
Groep 7
14.15u – 15.00u
Groep 7

Workshops Dit is Wijs
Eerder deze week hebben wij u per brief al geïnformeerd over de lessen en leerkrachten van Dit is wijs. Op
maandag/dinsdag en donderdag krijgen alle kinderen 2 uur les van deze leerkrachten. Het aanbod is
verdeeld in 5 verschillende blokken. De kinderen mogen, in overleg met de ouders of leerkracht, zelf kiezen
welke workshop er gevolgd gaat worden. Eenmaal gekozen kan er niet meer geruild worden tijdens dat
blok. Bij de klassen hangen inschrijfformulieren dus mocht uw kind nog niet hebben gekozen doe dit dan
maandagmorgen vroeg alsnog want om 10 uur starten de lessen!

Schoolpraat-app en belangrijke data
Dit jaar krijgt u geen kalender waar alle belangrijke data en activiteiten op staan. Daarvoor in de plaatst is de
schoolpraat-app gevuld. Bij het onderdeel: kalender ziet u alle activiteiten, vakanties en vrije dagen voor dit
schooljaar.
Heeft u deze app nog niet gedownload? Doe het dan maar snel, zo heeft u alle informatie altijd bij de hand.
Daarnaast is deze kalender en nog veel meer informatie over de school te vinden op onze website:
www.obsdelfshaven.nl

Eten -en drinkbeleid als Lekker Fit! school
Als school hebben wij het predicaat Lekker Fit! gekregen van de gemeente. Daarom hebben wij extra gym
en letten we extra op gezonde voeding. Zoals vorig schooljaar al is aangegeven is het de bedoeling dat de
kinderen iedere dag fruit meenemen naar school. Daarnaast voor de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag een lunchpakketje van brood en wat te drinken zonder koek en snoep. We drinken op school in
principe water maar 1 pakje sap per dag mag. Koolzuurhoudende drank mogen niet.

Huisvesting
Voor de zomervakantie bent u geïnformeerd over het voornemen om de locaties Pieter de Hooch en
Coolhaven samen te laten voegen. Op dit moment is de architect bezig met het maken van verschillende
ontwerpen ten aanzien van de inrichting.
We houden u via de app en nieuwsbrieven op de hoogte.

Formulier belangrijke informatie
Vergeet u niet het formulier: Belangrijke gegevens ingevuld terug te geven aan de leerkracht van uw kind?
Op deze manier kunnen wij u in geval van nood bereiken. De ervaring leert nl dat in een jaar tijd de
telefoonnummers van ouders vaak veranderen. Daarnaast willen wij graag uw e-mail adres zodat wij in de
toekomst bijvoorbeeld de nieuwsbrief digitaal kunnen toesturen.

