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Schooljaar 2014-2015
Agenda
Dinsdag 2 september
8 september t/m 10 september
15 september en 16 september
16 september t/m 18 september
Vrijdag 19 september
Donderdag 25 september

Studiemiddag alle kinderen zijn vrij
Kamp groep 6 en 6/7
Kamp groep 4/5 en 5/6
Kamp groep 7 en 7/(8)
Schoolreis groep 1 t/m 4
Studiedag (onderwijsdag) alle kinderen zijn
vrij
Algemene jaarvergadering OV en MR
verkiezing
Kinderboekenweek thema Feest
inspectiebezoek
boekenmarkt

Dinsdag 30 september
1 oktober t/m 10 oktober
Dinsdag 7 oktober
Woensdag 8 oktober

Personeel
In de zomervakantie is juf Birgitte geopereerd. De operatie is goed gegaan. Juf Birgitte is nu
aan het herstellen van de operatie. Medio september zal er weer gestart gaan worden met
de bestraling.
Juf Annemiek is op 5 juli bevallen van haar dochter Fienne. Beide maken het goed.
Start van het schooljaar
Wij zijn dit schooljaar goed van start gegaan. Alle kinderen waren na zes weken
zomervakantie weer snel gewend. De sfeer in de school is goed.
In de vakantie zijn de speeltoestellen van de Buizerdweg naar ons schoolplein verhuisd. Deze
speeltoestellen zijn een groot succes. Je merkt dat er na de pauzes minder conflicten zijn,
doordat de kinderen meer speelmogelijkheden hebben.
De ouderavonden die in de eerste week al gepland waren zijn ook dit jaar weer goed
bezocht. Complimenten voor de opkomst!
Basisschoolnet
Op de informatieavond hebben alle ouders een inlogcode ontvangen
voor basisschoolnet. Mocht u verhinderd zijn geweest dan heeft u de
brief via uw kind ontvangen. Minimaal één keer in de twee weken zal de
groepsleerkracht via Basisschoolnet u informatie over de groep geven.
Ook de Tjotterinfo krijgt u voortaan alleen nog via Basisschoolnet.
Mocht u geen inlogcode hebben ontvangen geef dit dan z.s.m. door aan de
groepsleerkracht van uw kind. Wij zorgen er dan voor dat u die alsnog krijgt.
Sommige ouders melden hun kind nu via Basisschoolnet af. Wij willen u vragen om dit
telefonisch te blijven doen bij Laura of Sabine. Dit voorkomt misverstanden wanneer de
berichten niet direct gelezen worden.
MR verkiezing
In de MR is plek voor een ouder MR-lid. Wilt u op een constructieve manier en met een
kritische blik meedenken en kijken bij de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie dan
kunt u zich verkiesbaar stellen. U kunt dit kenbaar maken door een gemotiveerde brief naar
de MR te sturen via het volgende mailadres: richard_schreutelkamp@yahoo.com . Op 30
september tijdens de algemene jaarvergadering zal de MR-verkiezing plaatsvinden.
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Ballonnenwedstrijd
Aan het eind van het schooljaar hebben wij met elkaar
ballonnen opgelaten. Wij hebben tot nu toe 31 kaartjes
teruggestuurd gekregen. Half september zullen wij de
uiteindelijke winnaar bekend maken. De ballon die het verst
is gekomen heeft 294 km meegelift op de wind!

Reminder schoolreis- en kampgeld
Zoals u in de agenda heeft zien staan hebben we de komende maand de jaarlijkse kampen
en het schoolreisje. Mocht het u ontschoten zijn om het kamp
of het schoolreisje te betalen wilt u dit dan alsnog doen.
De kosten voor groep1/2, 3 en 4 zijn € 25,00 per kind.
De kosten voor groep 4/5 en 5/6 zijn € 52,50 per kind.
De kosten voor groep 6,7 en 7/(8) zijn € 65,00 per kind.
U kunt het bedrag overmaken op:
Vereniging schoolkampen Tjotter
Rekeningnummer: NL46INGB0004953855
Ovv. Naam van uw kind en de groep
Mocht het betalen van het schoolreis- of kampgeld een probleem zijn dan kunt u bij
de directie terecht voor een betalingsregeling.
Formulier leerlinggegevens
In het begin van het schooljaar heeft u een formulier gekregen met het verzoek om dit in te
vullen. Dit formulier bewaren wij op school in een moedermap om te gebruiken bij
calamiteiten. Het is belangrijk dat u dit ieder jaar invult, zodat wij zeker weten dat alle
gegevens nog steeds up to date zijn. Ook voor de schoolkampen en schoolreisjes zijn deze
ingevulde formulieren essentieel. Mocht u het formulier nog niet ingevuld hebben wilt u dit
dan alsnog doen?
Verkeersituatie rondom de school
Rondom iedere school is het rond het ingaan en uitgaan van de school een drukte van
belang. Dit is bij onze school niet anders. Dit vraagt van iedereen begrip voor de situatie.
Toch zijn er altijd zaken die kunnen verbeteren. In het belang van de veiligheid willen wij u
vragen om in de parkeervakken te parkeren wanneer u met uw kind mee naar binnen loopt.
Zet u uw kind alleen even af dan willen wij u vragen om de Kiss en Ride strook te gebruiken.
Hier kunt u even kort stoppen om uw kind uit de auto te laten gaan en vervolgens rijdt u weer
door. Hierdoor is er een goede doorstroom op de Kiss en Ride strook. Deze strook is niet
bedoeld om te parkeren.
Wanneer de fietsenrekken bij de ingang van de school vol staan, dan kunnen de kinderen
hun fiets in de rekken bij het gymlokaal zetten. Hier is tot nu toe nog volop plek. Denkt u
eraan dat we op de stoep met de fiets aan de hand lopen. Dit voorkomt (bijna)aanrijdingen
met voetgangers op de stoep. Wij vinden het fijn wanneer u dit ook met uw zoon of dochter
bespreekt.
Schoonmaak van de school
In de zomervakantie is er wederom niet goed schoongemaakt. Dit heeft
erin geresulteerd dat het contract met het schoonmaakbedrijf
ontbonden is. Vanaf 1 september zal Concern voor Werk de school
schoon komen maken. De verwachting is dat dit schoonmaakbedrijf de
werkzaamheden goed op gaat pakken.
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Vanuit de oudervereniging:

Inleveren Boeken:

Vanwege het grote succes van de boekenmarkt, houden wij op
8 oktober een 2e boekenmarkt!
~~
U kunt uw boeken inleveren, in de dozen in de gang.
~~
Niet alleen kinderboeken zijn welkom, maar ook boeken voor volwassenen
en kookboeken!!

Mocht u nog vragen hebben over deze Tjotterinfo dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
namens het team,
Astrid Ruijtenberg
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