Informatiekaart 2017 - 2018 Groep M3
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie voor het komend schooljaar.
Via de nieuwsbrief, website, facebookpagina en digiduif wordt u verder geïnformeerd.
Jaarkalender 2017-2018
Leerkrachten

Alice Philips
aanwezig: maandag t/m woensdag en vrijdag
e-mail: alice.philips@spaarnesant.nl
Marthe de Jong
aanwezig: donderdag
e-mail: marthe.de.jong@spaarnesant.nl
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem of haar vanaf 8.00 uur ziekmelden op
telefoonnummer 023-5352279 of via de Digiduif.

Bewegingsonderwijs

In groep M3 gymmen de leerlingen tweemaal per week bij
onze vakleerkracht Ciske van Son. Gym is op dinsdag en woensdag. De kinderen
nemen op de gymdag, gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Na de
gymles wordt er gedoucht, meisjes en jongens apart.

4 september
21 september
4 - 20 oktober
12 en 17 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober
30 oktober
31 oktober
9 – 14 november
11 november
4 december
21 december
22 december
25 december t/m 5 januari
8 januari
26 februari t/m 2 maart
7 maart
8 en 13 maart
23 maart
27 maart
28 en 29 maart
30 maart
1 en 2 april
3 april
20 april
27 april t/m 11 mei
21 mei
23 mei
15 juni
4 juli
5 en 10 juli
12 juli
13 juli
17 juli
19 juli
20 juli

Eerste schooldag
Info avond
Kinderboekenweek
Kennismakingsgesprekken
Inloop talenten 1 om 14.00 uur
Herfstvakantie
Studiedag
NIO
Oudergesprekken
Sint Maarten
Sinterklaas
Kerstviering
Inloop tot 09.00 uur
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Rapport mee
Oudergesprekken
Inloop talenten 2 om 14.00 uur
Paasontbijt
Studiedagen
Goede Vrijdag
Paasweekend
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Schoolreis
Studiedag
Rapport mee
Oudergesprekken
Afscheid M3
Afscheid groep 8
Doorschuifmoment
Jaarafsluiting
Zomervakantie

PBS

Binnenkomst



De leerlingen kunnen van 8.20 uur door de hoofdingang naar binnen. Bij
het binnengaan van het klaslokaal van groep M3 geven de leerlingen en
de leerkracht elkaar een hand.



In de gang hebben de kinderen een eigen haakje voor hun jas.
Onder de jas kan de tas neergezet worden.

In de gehele school gedragen de kinderen en de leerkracht zich volgens de
gedeelde waarden van het Positive Behavior Support programma:
veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. De kinderen worden
beloond voor goed en prettig gedrag middels gekleurde armbandjes.

Voortgezet onderwijs
Brood en fruit eten


Op school eten we rond 10.00 uur uitsluitend groente en/of fruit. Wij
lunchen rond 12.00 uur en eten dan een boterham. Geeft u voor beide
eetmomenten iets te drinken mee zonder prik (het liefst water).
De leerlingen kunnen hun eten en drinken in hun eigen bakje leggen.

Handige weetjes




Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren in de klas. Ouders zijn
hierbij niet meer aanwezig. We stellen het op prijs als u vooraf even
overlegt op welke dag de verjaardag gevierd gaat worden.
U kunt zich aanmelden als klassenouder.



In groep 7 wordt u op de hoogte gebracht van het eventuele
vervolgniveau voor wat betreft de middelbare school van uw kind.
Dit advies wordt ook besproken tijdens het eerste
kennismakingsgesprek. In oktober-november maken de kinderen
drempeltoetsen en de NIO toets. Daarna volgt het definitieve
advies. Mogelijk gaan de kinderen in april meedoen aan de Centrale
Eindtoets. Daar komt ook een advies uit. Ons advies kan hierdoor
alleen nog maar naar boven bijgesteld worden.
Afhankelijk van de school waar een kind heen gaat is het moment
van aanmelden. Dit kan per school verschillen.
De kinderen gaan op bezoek bij 2 verschillende middelbare scholen
van verschillende niveaus. Alle kinderen ontvangen een brugboek,
waarin alle open dagen van de middelbare scholen vermeld staan.
U kunt dan zelf op die dagen de school bezoeken.

