Verkeer en veiligheid

Fietsen
Komt uw kind op de fiets naar school,
wilt u er dan voor zorgen dat de fiets

Een verkeersdeskundige heeft de situatie rond De Wiken bekeken. Er zijn voor en na
schooltijd gevaarlijke situaties rond de school. We verzoeken u het volgende:

Kom lopend of fietsend met uw kind(eren) naar school. Zo leert uw kind aan
het verkeer deel te nemen.

Komt u wel met de auto, parkeer dan op afstand van de school. Laat de ruimte bij de rode streep op de stoeprand voor de ingangen vrij, ook bij de bomen. Dan hebben fietsers overzicht en de ruimte om op het plein te komen.
We willen toch allemaal dat uw kinderen veilig op school aankomen?

een stevige standaard heeft?
Alvast bedankt

Belangrijke data:
Kerstvakantie: 23 december t/m 3
januari
Januari 2020
6 eerste schooldag
proefzwemmen gr. 4
7/8 luizencontrole
13 diploma zwemmen gr. 4
14 studiedag team, kinderen vrij
21 MR-vergadering
22 verkeerstuin gr. 7
Februari 2020
7 rapporten zichtbaar
10 rapportgesprekken
11 rapportgesprekken
17 t/m 21 voorjaarsvakantie
24 vrije dag voor de kinderen
25/26 luizencontrole

Actie te laat
Vanaf 6 januari 2020 gaan we heel precies
bijhouden welke kinderen te laat op
school komen. Waarom? We merken dat
veel kinderen na 8.30 uur op school komen, dat stoort de lessen Wij willen de
kinderen leren dat op tijd komen normaal is.
Voor u goed om te weten:
Om 8.25 uur gaat de eerste
bel. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan in de rij
staan. Het is de bedoeling dat alle kinderen er dan al zijn!
Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Alle
kinderen moeten in het lokaal zijn.
De ouders van de groepen 1 en 2 moeten
dan uit het lokaal zijn.
Zo kunnen wij op tijd beginnen met de
lessen.
Komt uw kind drie keer te laat, dan krijgt
hij/zij een brief mee naar huis. U moet uw
handtekening onder deze brief zetten. U
geeft daarmee aan dat u op de hoogte
bent. De volgende dag geeft uw kind de
brief weer aan de leerkracht.

Vanaf maandag 6 januari kunt u tijdelijk niet de toetsresultaten en de
rapporten van uw kind inzien in het
Ouderportaal. Op 7 februari zetten
we deze functies weer open.
Wij sluiten deze modules in verband
met de toetsperiode. De leerkrachten krijgen dan tijd om de toetsen te
analyseren en de rapporten te schrijven.

PBS
Een leerling uit groep 5b vertelde een mooi verhaal.
"Juf toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: Wat is
het al licht. Ik keek op de wekker, het was al tien over
acht.
Ik dacht: Het zal mij niet overkomen, dit gaat mij niet
gebeuren! Ik kom niet te laat!
Ik ging heel snel uit bed en ik rende naar beneden. Ik
pakte mijn gymtas en at wat. Ik ging heel snel, ik heb
niet eens mijn moeder wakker gemaakt."
Juf: "Mist je moeder je niet als ze straks wakker
wordt?"
Leerling: "Nee juf, want ik heb een briefje achtergelaten met daarop: Ik ben naar school."
Zoveel zelfstandigheid en goed gedrag werd natuurlijk
beloond met een muntje!

Bij de beoordeling van een aanvraag, kijkt
de directeur naar de leerplichtwet. In
sommige gevallen hebben we overleg met
de leerplichtambtenaar. Als u het niet
eens bent met het besluit, kunt u bezwaar
indienen. We kijken dan opnieuw naar de
aanvraag.

Oproep luizen controle - herhaling
Wij zijn op zoek vrijwilligers, ouders
en/of verzorgers die het luizenpluisteam willen versterken! We hebben nu
te weinig mensen om 200 leerlingen te
kammen.
Ons motto is: vele handen maken licht werk! Het zou
erg jammer zijn als deze service gaat stoppen omdat er
geen aanmeldingen komen.
Ons doel is: 1 ouder per klas, dan zijn we met zijn allen
zo met de hele school klaar!
We zijn blij met ieder paar extra paar handen!
We pluizen elke 1e dinsdag en/of woensdag na vakanties om 8.30 uur. We verzamelen ons boven bij de
lerarenkamer. Daar maken we een verdeling van mensen over de school. Daarna gaan we aan de slag. We
doen geen nacontroles meer. .
Neem bij vragen of aanmelding contact op met Anne
Pinkster of Janke van der Weg. Weet je welkom!

Ongeoorloofd verzuim geven wij door aan
de leerplichtambtenaar.

Vriendelijke groetjes van,
De luizenpluizers

Verlofaanvragen
Toetsen en rapport onzichtbaar

Bedankt!
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw medewerking
om minder te hoeven storen tijdens de lessen. We
vroegen u tussen 8.00 en 8.25 uur bellen als uw kind
ziek is. Dit gaat heel goed. Ook worden we veel minder
vaak gebeld om iets aan kinderen
door te geven. Bedankt voor uw medewerking!

Uw kind is vanaf de vijfde verjaardag leerplichtig. Hij/zij moet dan volgens de wet
naar school. Er zijn redenen om verlof aan
te vragen voor de leerplichtwet. De directeur van de school kan verlof geven.

