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‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 14 oktober
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
Dinsdag 25 oktober
Donderdag 27 oktober
Maandag 7 november
Vrijdag 11 november

Alle leerlingen vrij (studiedag leerkrachten)
Herfstvakantie
MR vergadering
Studiemiddag (leerlingen zijn ’s middags vrij)
Bag2School
Leerlingen ’s middags vrij

Leerlingenraad;.
Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad de eerste zitting gehad.
Vorig jaar heeft de leerlingenraad zich ingezet om het schoolplein te veranderen.
De opdracht voor aanpassing van het schoolplein ligt nu bij ons bestuur en de gemeente. Wij
wachten nog op groen licht. Daarna moet er gepland gaan worden wanneer de
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Dit jaar zijn wij gestart met de punten van vorig jaar die nog op het programma stonden.
- De leerlingen missen de crealessen en gaan inventariseren wat ze graag willen doen. Ook ligt er
een vraag naar “computerlessen”. De leerlingenraad gaat ook hier mee de klassen in om
specifiek na te vragen wat leerlingen willen leren. Ook het onderwerp schoolveiligheid komt op
de agenda van de leerlingenraad. Welke zaken kunnen wij binnen de school nog verbeteren?
Kinderboekenweek:
Donderdag 6 oktober was de opening van de Kinderboekenweek
met als thema “Voor altijd jong”. Een krakkemikkelige opa kwam
met zijn rollator in de groepen om nieuwe voorleesboeken te
brengen. Opa stelde ook een aantal vragen aan de kinderen
over het lezen in de groep en thuis. Driekwart van alle leerlingen
leest regelmatig een boek. Ook hebben een aantal leerkrachten
de belofte gedaan om toch iets meer voor te gaan lezen uit de
nieuwe aantrekkelijke boeken!
Schoolbibliotheek:.
Hoera, het lokaal begint al op een echte bibliotheek te lijken. Nog even dan kunnen wij de
boeken uit gaan lenen. Woensdag 26 oktober gaan wij van start.
Zonder de hulp van ouders was het niet gelukt om de bibliotheek zo mooi op te zetten. Daarvoor
dan ook dank aan de hulpouders.
Boekenmarkt
Tijdens de Kinderboekenweek is op 12 oktober de boekenmarkt gehouden. Hier
konden zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen worden gekocht. De
opkomst was groot. Hierdoor hebben we een opbrengst weten te behalen van
maar liefst 246,50 euro. Dit zal worden besteed aan de bibliotheek op school.

Studiedagen:
De onderwerpen tijdens onze afgelopen studiedagen. PBS (Positive behavour Support) Even in het
kort. Wat willen wij graag binnen onze school zien aan gedrag en wat kunnen de juffen en
meesters daar aan bijdragen. Zo gaan wij de aandacht richten op de goede dingen en minder
op de dingen die negatieve aandacht vragen. Belonen is o.a. een onderdeel om verder over na
te denken. Op 14 februari is voor ouders een kennismakingsgespreksavond.
Op de onderwijsdag heeft het team gesproken over wat er nodig is om de taal en rekenlessen te

verbeteren. Ook hebben wij Digiduif uitgenodigd om vragen te beantwoorden
en het één en ander uit te leggen over het programma. Het werkt nog niet
zoals wij graag willen.
Op dit moment hebben 92% van de ouders zich geactiveerd voor DigiDuif. Wij
hopen dat ook de overige 8% van de ouders zich snel inschrijven.
Meld u dus aan, zodat u in de toekomst geen informatie mist!
Heeft u als ouder vragen over het programma of de aanmelding dan kunt u
zich richten tot vragen@digiduif.nl.

Passend onderwijs.
Landelijk hebben alle scholen te maken met Passend onderwijs. Kinderen die beperkingen
hebben, worden zoveel mogelijk opgevangen op de basisschool in hun buurt.
Bij informatiegesprek is het dan ook erg belangrijk om aan te geven wat de specifieke zorgvraag
van de leerling is en wat school, al dan niet met extra middelen, kan bieden. Afgelopen maand
heeft de Tjotter twee aanvragen ontvangen van ouders met een kind met het Downsyndroom. .
Het team van de Tjotter is met ouders en met elkaar hierover in gesprek. Niet alle zorgvraag is
immers dezelfde en verschilt per leerling.
Stepje/ Spacescooters e.d.
Zoals ook al in de vorig Tjotter info was aangegeven kunnen wij wegens beperkte opslagruimte in
school en de waardevolle spullen in de schuur geen stepjes e.d. meer verzamelen in de schuur.
Omdat er ook niet op het plein gestept kan worden kunnen de stepjes op slot in de fietsenrekken
of helemaal niet meer meegenomen worden naar school.
Bag2School
Maandag 7 november komt Bag2School weer. Deze week worden de zakken voor de
kledinginzameling weer uitgedeeld met de betreffende informatie.
Jumbo spaaractie
Denkt u nog aan de schoolpunten. Wij willen u vragen ze aan onze school te geven.
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen.
Mad Science
Donderdag 6 oktober was er een kennismakingsles van Mad Science.
Twee professoren maakte de school onveilig met een aantal bijzonder
indrukwekkende proefjes. Roze limonade werd kleurloos water… Maar
opdrinken was niet echt de bedoeling! Ook de Olifantentandpasta
was een succes. De schuimsliert uit de Erlynmeier (glazen fles) ging
maar door. We hebben al 16 aanmeldingen mogen ontvangen voor
de naschoolse activiteit van Mad Science. Er kunnen 20 leerlingen
meedoen, wees er dus nog snel bij.

Knex

verkleedrek

winkelspeelhuisje

Op de pagina www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincies/ kunt u onze school opzoeken. Op
deze pagina kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen, door de code die op
de spaarpunt staat in te voeren op de site. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren op
school. In de hal van de school staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen
laten.

Leerplicht.
Alle kinderen in Nederland moeten naar school, want onderwijs is onmisbaar in
de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Er is een wet
waarin de belangrijkste spelregels staan; de Leerplichtwet. De gemeente heeft
de taak er op toe te zien dat alle kinderen ook echt aan het onderwijs
deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtconsulenten.
Wie is er verantwoordelijk voor het naar school gaan van een kind?
In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moet u als ouders en/of verzorgers er
voor zorgen dat uw zoon/dochter de school bezoekt en alle lessen volgt.
Wist u dat:
- Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim?
- Een ziekmelding valt onder geoorloofd verzuim?
- Dat een vakantie alleen toegekend wordt met een werkgeversverklaring?
Dit schooljaar zullen wij strenger toezicht houden op het ‘op tijd’ op school zijn van onze leerlingen.
Te laat komen is ongeoorloofd verzuim en hoort gemeld te worden bij de leerplichtconsulent als dit
te vaak voorkomt.
Wat doen wij er aan om dit mogelijk te maken?
De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur open en ’s middags om 13.00 uur.
Wij maken een aantekening van ongeoorloofd verzuim als uw zoon of dochter meer dan 1 minuut
te laat is. Bij herhaald te laat komen, nodigen wij u uit voor een gesprek. Helpt dit niet dan doet de
schoolleiding een melding bij de leerplicht. De schoolleiding is hiertoe verplicht.
In de Schoolgids hoofdstuk 7 kunt u meer lezen over “Regeling school- en vakantietijden”

