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Belangrijke data
wo 31.01.2018

Basketbaltoernooi groep 8

Van de Directie
Officiële opening
Afgelopen donderdag is ons schoolgebouw “De Beleving” officieel geopend. De kinderen hebben
overdag allemaal een workshop van Drumtastic gevolgd en een heerlijke lunch van de ouderraad
aangeboden gekregen. Er waren weer veel hulpouders aanwezig op deze dag die enorm hard gewerkt
hebben, onze dank daarvoor! Met een afvaardiging uit de groepen 3 t/m 8 is er voor de ouders en
belangstellenden nog een spetterend optreden gegeven door Drumtastic en is de school feestelijk
geopend door Erica Terpstra.
De foto’s van deze dag kunnen bekeken worden op de website: www.hetvolleleven.nl/fotoalbums/Fotoalbums

Foto: Arnaud Roelofsz

Overblijf (TSO)
Om de veiligheid van de kinderen tijdens de overblijf (tussenschoolse opvang) te kunnen waarborgen,
hebben wij een extra controle ingesteld tijdens de overblijf voor de groepen 1 t/m 3. Dit is nodig om het
overzicht te houden op wie wel en niet aanwezig is tijdens de tussenschoolse opvang (TSO). Wij vragen
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iedereen die hun kind(eren) komt ophalen tijdens de TSO zich af te melden bij een vaste TSO
medewerker. Andere kinderen mogen alleen mee als de ouders van de betreffende leerling hiervoor
toestemming hebben gegeven. Wilt u aan de leerkracht doorgeven wie uw kind mag afhalen, dit om
misverstanden te voorkomen?
Hoe werkt dit in de praktijk?
U haalt uw kind af bij de wenteltrap bij de hoofdingang op het plein en voordat u weggaat, meldt u dat u
uw kind heeft en het plein verlaat. Het is bij de TSO bekend wie er wel en niet naar huis gaat. Bij
terugkomst hoeft u zich niet te melden, in de klas wordt de aanwezigheid weer gecontroleerd. Als uw
kind met een andere ouder mee mag of door iemand anders opgehaald mag worden, kunt u hierover
een vaste afspraak maken met de leerkracht of u kunt het vooraf aan de leerkracht melden als dit
incidenteel gebeurt. De leerkracht zal dit doorgeven aan de TSO. Dit geldt ook voor het ophalen na
schooltijd, leerlingen mogen alleen aan ouders van andere leerlingen worden meegegeven als dit
afgesproken is met de leerkracht.

Sloffen groep 1 t/m 5
Met ingang van 1 februari verzoeken we de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 om overdag sloffen te
dragen in de school. Op die manier houden we de lokalen droog en netjes en kunnen kinderen zich
comfortabel bewegen. We hebben beperkt ruimte om de sloffen op school te bewaren dus willen u
vragen om uw kind een normaal formaat sloffen mee te geven (bijvoorbeeld spaanse sloffen – zie de
afbeelding hieronder). Grote dierenknuffelsloffen vinden we erg leuk voor thuis, maar zullen we weer
mee naar huis geven.
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