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Schooljaar 2016-2017
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 11 november
Maandag 14 november
Dinsdag 15 november
Woensdag 16 november
Week van 21 november
Maandag 5 november
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december

Leerlingen ’s middags vrij
School versieren.
Studiedag, leerlingen hele dag geen les.
Schoolontbijt.
Leerling geleide portfoliogesprekken
Sinterklaas viering, alle leerlingen om 12 uur vrij
Kerstdiner en kerstlounge
Kerstvakantie om 12 uur
’s Avonds lichtjesparade

Leerlingenraad;.
Begin november is de leerlingenraad voor de tweede keer bij elkaar geweest.
Vorig jaar heeft de leerlingenraad zich ingezet voor het schoolplein. De Tjotter is met een voorstel
gekomen. De opdracht voor goedkeuring van het voorstel voor het schoolplein ligt nu bij ons
bestuur en de gemeente. Wij wachten op groen licht. Daarna moet er gepland gaan worden
wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Dit jaar is de leerlingenraad gestart met de punten van vorig jaar die nog op het programma
stonden.
De leerlingen missen de crea-lessen en gaan inventariseren wat ze graag willen doen, ook ligt er
een vraag naar “computerlessen”. De leerlingenraad gaat met deze onderwerpen de klassen in
om specifiek na te vragen wat de verwachtingen zijn van de leerlingen.
Een ander onderwerp is “schoolveiligheid”. Welke zaken kunnen wij binnen de school nog
verbeteren? Dinsdagmiddag 8 november komt de leerlingenraad weer bij elkaar.
Schoolbibliotheek:.
In de eerdere Tjotter info stond woensdag 26 oktober als
openingsdag voor de schoolbibliotheek.
Helaas is het, door technische problemen
met het uitleensysteem niet gelukt om het
op deze datum te doen. Uiteindelijk is op
woensdag 2 november de
schoolbibliotheek voor het eerst bezocht
door de leerlingen. Op een paar kleine
dingetjes na loopt het nu op rolletjes.

Jumbo spaaractie
De Jumbo spaaractie is ten einde. De totale opbrengst van deze actie was: 1627 punten voor
de school, ruim € 500 voor de Tjotter. In het totaal hebben de scholen in Lelystad 68121 punten
bij elkaar gespaard.
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.
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”
Wij gaan samen gezond ontbijten!
We doen mee aan de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt! Op 16 november mogen alle
leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want dat doen
we met z'n allen op school. Zo laten we samen zien hoe belangrijk een gezond
ontbijt is.
Een gezond ontbijt blijft de beste start van de dag.
Dit jaar vindt landelijk de 14e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. In het
totaal gaan op 2.720 basisscholen in het hele land zo'n 520.000 kinderen ontbijten.
Op 16 november (iets later) gaan we dat ook op de Tjotter doen. We maken hier
een echt ontbijtfeestje van!
De deelnemende scholen ontvangen in de week van Het Nationaal Schoolontbijt hun
ontbijtpakketten via een bakker of supermarkt uit de buurt. Die pakketten zijn samengesteld
volgens de nieuwe richtlijnen van het Voedingscentrum en uitgebreider dan ooit: volkorenbrood,
tarwepuntjes, krentenbollen, glutenvrije crackers, halvarine, fruitstroop, vruchtenspread, smeerbare
kaas, 30+ kaas, halfvolle yoghurt, biologische krokante muesli, halfvolle melk, thee, mandarijntjes
of appels en komkommers.
Eten en drinken
In de ochtend mogen de kinderen tijdens de pauze een kleinigheid eten en/of drinken. Denkt u
vooral aan gezonde tussendoortjes, zoals fruit. Maakt u de porties echter niet te groot i.v.m. de
beperkte tijd.

“Gruiten op woensdag”
Groenten en fruit als tussendoortje, dat is het streven voor de woensdag in het kader van
opvoeding in gezonde leefgewoontes. Medewerking van de ouders is hiervoor van groot belang.
Vraagt u de leerkrachten gerust om advies.

Extra kans Lelystad vol Muziek
Na een succesvolle start van Lelystad vol Muziek kan je nu nog beginnen met blokfluit-,
dwarsfluit- en klarinetlessen.
Je krijgt muziekles in een groepje van ca. zeven kinderen van vakdocenten bij Kubus en krijgt
het instrument van je keuze voor de duur van de cursus in bruikleen.

Zit je in groep 5 of 6 en lijkt het je leuk een van deze instrumenten te leren bespelen? Meldt je
dan aan op www.lelystadvolmuziek.nl. Je vindt daar ook meer informatie over de instrumenten
en de drie verschillende locaties.
Dwarsfluit - maandag 15.45 – 16.45 - Ziezo - Voorstraat 602
Blokfluit - dinsdag 16.00 – 17.00 - KBS Toermalijn Noord – Jol 24 - 53
Klarinet - woensdag 15.30 – 16.30 - OBS Triangel – Botter 40 – 75
De cursus kost € 65 euro* voor bijna 20 lessen (inclusief de bruikleen van het instrument). Het
Jeugd Cultuur Fonds Lelystad betaalt de cursus voor ouders en leerlingen voor wie dit bedrag
een probleem is. Wij wijzen hier graag de weg.
(*Kinderen die gebruik maken van de BSO van GO! Kinderopvang krijgen € 15,- korting)

Kijk voor meer informatie en aanmelden op onze website of stuur een mail naar
i.v.enk@dekubuslelystad.nl.

