Tjotter ouderinfo 5
Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 7 december

Maandag 10 december
Donderdag 13 december
Vrijdag 14 december
Maandag 17 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Woensdag 9 januari

Vanaf 8:30 uur ouders helpen met versieren van de
school.
14:00 -15:00 uur ouderpanel (zie uitnodiging agenda
item op Social Schools)
13:15 uur leerlingenraad
Astrid hele dag afwezig i.v.m. directeurenoverleg
Voorstelling groep 5 en 8B. Verdere info volgt via
groepsleerkracht
Astrid afwezig
Alle kinderen om 14:00 uur vrij i.v.m. continurooster
18:00 – 19:15 uur kerstdiner, verdere info volgt.
Alle kinderen vanaf 12 uur vrij
kerstvakantie
Studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij

Team
Juf Margriet is donderdag 6 december en vrijdag 7 december afwezig i.v.m. scholing. Juf
Mirella zal vrijdag voor juf Margriet in groep 1/2C werken.
Kerstkaarten binnen de school
Het in de klas uitdelen van kerstkaarten aan individuele kinderen is niet voor alle kinderen
even leuk. Sommige kinderen willen graag kaarten uitdelen, maar hebben er geen geld
voor. Andere kinderen willen graag een kaart ontvangen, maar ontvangen geen kaarten.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich fijn voelt. Daarom hebben wij binnen de
school de afspraak dat er in de groepen en op het schoolplein geen individuele
kerstkaarten meer uitgedeeld worden. Eén kaart met goede wensen aan de hele groep
mag wel, deze worden dan in de groep centraal opgehangen.
Verkeersveiligheid rond de school
Er komen klachten binnen van ouders over de verkeersveiligheid bij het naar school brengen of ophalen
van hun kind. Sommige ouders stoppen bij de gele belijning waar niet stil gestaan mag
worden, ook niet om alleen even uw kind uit de auto te laten stappen. Aan de kant van de
Rijnland is een Kiss & Ride strook, waar u even kunt stoppen en weer door kunt rijden. Aan
de kant van de Kennemerland is deze mogelijkheid er niet en moet er in de vakken
geparkeerd worden. Zo blijft het voor de fietsers ook veilig om op school te komen en
kunnen auto’s na het wegbrengen makkelijk stapvoets doorrijden en hoeven zij geen
gevaarlijke inhaalmanoeuvres te maken.
Komt u op de fiets naar school? Dan wil ik u vragen om op de stoep met de fiets aan de hand
te lopen, om het ook voor de voetgangers veilig te houden.
Vanuit onze belangrijkste waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid wil ik u vragen hier
alstublieft rekening mee te gaan houden.
Scholen met Succes
In november heeft u een uitnodiging gekregen op een van de mailadressen die bij ons bekend is. Op dit
moment heeft;






41% van de ouders (78 van de 189 ouders) alle vragen beantwoord,
3% (6 ouders) hebben zich aangemeld en de vragen deels beantwoord,
2% (4 ouders) hebben zich wel aangemeld, maar geen vragen beantwoord,
53% (101 ouders) hebben zich nog nooit aangemeld.

Om in beeld te krijgen wat goed gaat en wat verbeterd kan worden binnen onze organisatie vinden wij het
belangrijk dat u even de tijd neemt om deze vragen te beantwoorden. Wij nemen uw feedback mee in onze
continue verbetercyclus.
Aanmelding van broertjes en/of zusjes
Wij hebben op dit moment een aantal groepen die vol zitten. Hierdoor nemen wij voor een groot aantal
groepen geen kinderen meer aan en komen deze kinderen op de wachtlijst.
In de groepen 1 en 2 hebben we veel nieuwe instroom kinderen en hebben wij op dit moment ook een
wachtlijst voor kinderen die in groep 1 geplaatst moeten worden. Mocht u nog niet uw kind hebben
aangemeld of ingeschreven dan horen wij dit graag, aangezien broertjes en zusjes in principe voor gaan bij
plaatsing.
Vanuit de oudervereniging
Sinterklaasfeest
De Sint en zijn 4 Pieten kwamen 5 december met de bus
naar de Tjotter. Wat fijn dat de buschauffeur voor onze
school wilde stoppen! Zo waren ze toch nog op tijd.
De Sint werd op het schoolplein ontvangen door juf Astrid
en alle kinderen. Het koor zong een swingend lied, Sint was
erg onder de indruk.
De groepen 1 t/m 4 hebben in het speellokaal een gezellige
tijd gehad met de Sint en Pieten: optreden, zingen en
natuurlijk luisteren naar wat Sint in zijn grote boek had
staan. Uiteraard deelden de Pieten daarna cadeautjes uit
aan iedereen.
De groepen 5 t/m 8 hebben zich bezig gehouden met de
surprises. Wat een leuke en creatieve creaties zijn er dit
jaar gemaakt! Sint en zijn Pieten zijn bij deze klassen op
visite geweest. Alle klassen hebben een klassencadeau
gekregen. Wij kijken terug op een super geslaagd
sinterklaasfeest!
Groeten namens de Sintcommissie

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo, dan horen wij dit graag.

