INFO4@LL
november 2018

In deze info4all berichten wij u over
de komende activiteiten, huisvesting
en personele- en onderwijskundige
zaken.

Belangrijke data
22-26 oktober:
herfstvakantie
29 oktober:
Startgesprekken
week 1
2 november:
Workshop 2.2
8 november: Sportontbijt groep 5-8
9 november:
St Maarten
Workshop 2.3
15 november:
start Mad Science
14:15 uur
16 november:
Workshop 2.4 kijkmiddag
22 november:

Beste ouders/verzorgers,

* Afspraken naar binnen gaan.
Na de herfstvakantie zal het naar binnen gaan in rijen vervangen worden door zelf naar binnen komen van leerlingen
al dan niet samen met hun ouder(s)/verzorgers(s). Dat
vraagt van ons allemaal enige discipline. We rekenen op uw
medewerking.
Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open. We verwachten u en/
of uw kind(eren) dan ook pas op het schoolplein. Op het
schoolplein mag niet worden gefietst, gestept enz.
Het is van belang dat we rustig naar binnen gaan en rekening met elkaar houden. Daarvoor vragen we u om, net zoals we dat van leerlingen verwachten, om met zachte stem
in de school te spreken.
Kinderwagens, buggy’s e.d. kunnen niet mee naar boven en
horen niet voor de trap en in looproutes geparkeerd te staan.
Om u aan de juiste looproute te houden, en op Marco Polo
de juiste kant op de trappen te kiezen, vanwege de veiligheid voor iedereen. Op de trappen lopen we rustig.
Om uw kind bij de groep te brengen, en deze voor 8. 30 uur
weer te verlaten, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten, zodat we de lestijd effectief kunnen benutten.
Wilt u een leerkracht spreken, maak even een afspraak na
half 3. Voor schooltijd is de leerkracht er voor de groep, en
richt deze zich op een rustige start om 8.30 uur.
Om de school rustig en stil te verlaten, zodat de school rond
8.30 uur leeg is. De deuren sluiten dan.

Pieten dag
29 november:
Schoen zetten
Mad Science 14:15 uur
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* Afspraken waar we deze periode samen extra op letten.
Soms is het goed om een aantal afspraken weer eens even extra te benoemen. 'Een school met
leerlingen, leerkrachten en ouders is een gemeenschap en een gemeenschap kan niet zonder afspraken.'' Goed onderwijs en een veilig en warm schoolklimaat ontstaan immers niet vanzelf.
Daarin werken we samen aan vertrouwen in elkaar en zetten we ons in met enthousiasme. We komen afspraken na en spreken elkaar op respectvolle wijze aan als afspraken niet worden nagekomen.
Het is belangrijk te beseffen dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de leerlingen,
hun ouders en leerkrachten. Daarbij is het van belang om te benadrukken dat bij regels en afspraken altijd het redelijk- en billijkheidscriterium geldt: dat is de menselijke maat die verborgen zit in
deze afspraken en regels. In protocollen zijn de voor onze school meest belangrijke regels opgenomen.
Natuurlijk kan zo’n opsomming nooit volledig zijn, en dat hoeft ook niet. In een schoolgemeenschap als de onze mag van iedereen verwacht worden dat hij of zij daadwerkelijk medeverantwoordelijk kan en wil zijn voor een goede gang van zaken op school. Daarom willen we twee regels/afspraken hier extra onder uw aandacht brengen:
1. Aanspreken leerlingen
Incidenten op school worden op school afgehandeld en aangepakt of besproken, als ouder ga je
daar thuis niet weer mee aan de slag.
School houdt ouders op de hoogte van wat er speelt. Met alle ouders spreken wij af dat als zij van
hun kinderen over voorvallen horen die op school zijn gebeurd met welk kind dan ook, dat zij dit
altijd eerst met de juf of meester bespreken. Dan kan de juf of meester het oppakken met de betreffende kinderen in de klas. Dat voorkomt dat incidenten gaan rondzingen of dat ouders eigenhandig
– al dan niet op een goede manier – zelf ook voorvallen tussen kinderen gaan aanpakken.
Soms vertelt een kind thuis iets, terwijl juf of meester het allang afgehandeld heeft op school.
Door het na te vragen bij de juf of meester, voordat je zelf je kind advies geeft of een ander kind
aanspreekt, weet je zeker hoe het gegaan en afgelopen is.
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2. Te laat komen
Te laat komen is een probleem op elke school. Het is niet alleen een slecht voorbeeld voor uw
kind, het heeft ook een negatieve invloed op de hele klas: verstoring van het leerklimaat. Wij willen u daarom met klem verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Om 8:30 uur gaat de les
beginnen en het is echt enorm vervelend voor de leerkrachten en leerlingen als er laatkomers zijn.
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St Maarten.

Op vrijdag 9 november vieren we Sint Maarten.
De groepen 1 /2 gaan op vrijdagochtend (8.30-9.30) de lampionnen knutselen
en worden graag geholpen door de ouders. Binnenkort hangen hiervoor de intekenlijsten op de deur. Zo weten we ongeveer hoeveel ouders er zullen zijn om te
helpen.
De groepen 3 en 4 maken gedurende de week de lampion.
Op deze dag hoeven de kinderen geen 10-uurtje mee te nemen (drinken graag
wel mee). Ze krijgen die dag een mandarijn van de Oudervereniging!

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Vanuit wetgeving zijn wij verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal leerlingen. Vandaag hebben alle kinderen een toestemmingsformulier meegekregen. U krijgt voor elk kind een apart formulier. Verzoek is om dit toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Graag dit formulier inleveren bij
de leerkracht. Heeft het formulier niet ontvangen, vraag een nieuwe aan de leerkracht.
In deze info is het formulier als bijlage bijgevoegd.
Wij gaan elk schooljaar aan u een nieuwe toestemmingsformulier voorleggen.
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Met vriendelijke groet,
Directie de Droomspiegel.
Ook namens het team
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