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Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend
schooljaar.
Via digiDUIF, de nieuwsbrief en de website wordt u verder geïnformeerd.

3 september
11 en 13 september
18 september
1 t/m 12 oktober
8 oktober
9 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober
30 oktober
7 november
11 november
12 november
19 november
5 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
6 februari
7 februari
8 februari
18 februari t/m 22 februari
15 februari
28 februari en 5 maart
4 april
12 april
16 en 17 april
19 april
22 april t/m 3 mei
22 t/m 24 mei
28 mei
30 en 31 mei
4 t/m 7 juni
10 juni
11 juni
12 en 13 juni
24 t/m 28 juni
1 juli
10 juli
12 juli
15 juli

Eerste schooldag
Kennismakingsgesprekken
Info avond
Kinderboekenweek
Alkmaar Ontzet
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
NIO
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Studiedag
Voorstelling
Sinterklaas
Kerstdiner
Middag vrij
Kerstvakantie
Open dag
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Rapportgesprekken
Verkeersexamen groep 7
Koningsspelen
IEP
Studiedag
Meivakantie
Kamp
Schoolreis
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Pinksteren
Studiedag
Schoolfotograaf
Studieweek
Rapporten mee
Afscheid groep 8
Vrije dag
Zomervakantie

Ziek melden en verlofaanvraag
 Wanneer uw kind ziek is of een afspraak heeft bij een arts, kunt u hem of
haar alleen telefonisch afmelden. Wij zijn dagelijks vanaf 8.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer 072 561 54 99;
 Wanneer uw kind een dag of langer afwezig zal zijn vanwege een andere
reden (denk aan bruiloft, vakantie e.d.), dient u verlof aan te vragen bij de
directie. U krijgt dan een formulier om in te vullen en onze directeur moet
dat vervolgens ondertekenen. Pas wanneer de aanvraag is goedgekeurd, kan
het verlof doorgaan.

Voortgezet Onderwijs
De leerlingen van groep 8 worden dit jaar voorbereid op het VO. Tijdens de
informatieavond in september krijgt u hier meer informatie over. Wij hopen alle
ouders van groep 8 op deze avond te zien. De ouders van groep 7 zijn ook van harte
welkom.

Eten en drinken
De groepen 7/8 hebben dagelijks pauze van 10.30-11.00 uur. Om 10.30 uur gaan wij
een kwartier naar buiten om te spelen op het achterplein. Vervolgens hebben de
kinderen een kwartier de tijd om te eten en drinken. In verband met de ‘Gezonde
School’, stimuleren wij de kinderen om dagelijks een gezonde pauzehap mee te
nemen. Denk hierbij aan fruit en op woensdag drinken we water.
Het eten en drinken voor de pauzehap, leggen de kinderen bij binnenkomst in de
kratten op de gangkast.

Tijd:

Bewegingsonderwijs
Groep 7/8B krijgt één keer per week een blokuur gym van onze vakleerkracht Gerda
Reus.


Donderdag:

14.15-15.30

De kinderen nemen die dag gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar
school. Indien een leerling zijn/haar gymspullen niet in orde heeft, kan hij niet
deelnemen aan de gymles.
Na de gymles kunnen de kinderen zich opfrissen of douchen. Douchen is in de
groepen 7/8 niet verplicht.

Verjaardagen
Als een leerling jarig is, dan vieren wij dat in de klas. Wij zingen met de kinderen een
aantal liedjes en de jarige mag trakteren. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een aantal
dagen van tevoren bij de leerkracht aangeeft op welke dag hij/zij wil trakteren?

Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan de gymles, dient u een ondertekend
briefje mee te geven voor juf Gerda.

Huiswerk
In groep 7/8B krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Dit huiswerk staat genoteerd
op het bord in het klaslokaal. De leerkracht herinnert de kinderen regelmatig aan het
huiswerk. Als uw kind leerwerk mee naar huis krijgt, ontvangt u via digiDUIF een
bericht. Mocht uw kind maakwerk mee naar huis krijgen, dan is uw kind hier zelf
verantwoordelijk voor.

Bereikbaarheid leerkracht
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit altijd laten weten.
 Bij binnenkomst van de kinderen staan wij bij de deur van het lokaal, om de
kinderen een hand te geven. Ouders kunnen dan bij ons terecht voor korte
vragen of mededelingen;
 Mocht u een gesprek met een van ons willen, dan kunnen wij altijd een
afspraak maken per mail. Ook kunt u ’s middags na schooltijd even bij ons
langs komen.

Wekelijks huiswerk is:
 Nieuwsbegrip XL op de computer (van dinsdag t/m zondag online
beschikbaar).
Is dit maandagochtend niet in orde, dan wordt er van uw kind verwacht dat
hij dit maandag om 15.30 uur alsnog op school maakt.

Ouderbetrokkenheid
Regelmatig zijn wij op zoek naar ouders die kunnen helpen bij activiteiten of die
meegaan met uitjes e.d. Dit jaar wordt dit geregeld door de klassenouder(s).

We maken er met z’n allen een mooi jaar van!

