Jaarkalender 2018-2019

Informatiekaart 2018-2019
groep 5/6B

Pascalle van den Broek
p.vandenbroek@ronduitonderwijs.nl
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
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
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
12 april
19 april
22 april t/m 3 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
12 juli
15 juli

Eerste schooldag
Kennismakingsgesprekken
Info avond
Kinderboekenweek
Alkmaar Ontzet
Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Studiedag
Voorstelling
Sinterklaas
Kerstdiner
Middag vrij
Kerstvakantie
Open dag
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Rapportgesprekken
Koningsspelen
Studiedag
Meivakantie
Schoolreis
Hemelvaart
Avondvierdaagse
Pinksteren
Studiedag
Schoolfotograaf
Studieweek
Rapport mee
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.

Eten en drinken
Om 10.30 uur gaan wij een kwartier naar buiten en spelen wij op het
voorplein. Vervolgens hebben de kinderen een kwartier de tijd om te
eten en drinken. Wij zijn een ‘gezonde school’ en geven de voorkeur
aan een gezonde pauzehap. Op woensdag drinken we water. Het eten
en drinken wordt bij binnenkomst in de bakken gelegd.
Wanneer uw kind aangemeld is bij de TSO (via DigiDUIF) kan de lunch
in de daarvoor bestemde TSO bakken.

Zaakvakken
Aangezien het mogelijk is om de zaakvakken Aardrijkskunde en
Natuur & Techniek gezamenlijk aan te bieden, zodat de effectieve
leertijd effectief wordt benut, kiezen wij op De Vlieger voor deze
werkwijze. Geschiedenis bieden wij apart aan.

Nieuw vak
Groep 6 krijgt voor het eerst Engels aangeboden. Hier wordt gestart
met de basis van de Engelse taal. De hoofststukken gaan over: familie,
voeding, tijd, school en de weg wijzen.

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?

Bewegingsonderwijs
In groep 5/6B gymmen de leerlingen tweemaal per week bij onze
vakleerkracht juf Gerda Reus.
Gymtijden:
- Dinsdag:
- Donderdag:

14.50 - 15.30
11.30 - 12.00

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

Bereikbaarheid leerkracht
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit altijd laten weten.
- Bij binnenkomst van de kinderen sta ik bij de deur van het
lokaal. Ouders kunnen dan bij mij terecht voor korte vragen
of mededelingen;
- Mocht u een gesprek met mij willen, dan kunnen wij altijd
een afspraak maken.

Ouderbetrokkenheid
Leerwerk
In groep 5/6B is het mogelijk dat uw kind leerwerk mee naar huis
krijgt. Wanneer dit het geval is krijgt u van mij een bericht per
digiDUIF.

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!

