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Sinterklaasviering
Versieren school (Kerst)
Kerstdiner
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Aanpassing verzuim- en overblijfregels
Hieronder leest u drie afspraken (ABC) die van belang zijn om goed door te lezen. Deze afspraken gaan
in vanaf 7 januari 2019.
A.

Op tijd in de klas zorgt voor optimale lestijd

De lessen in de groepen 3 t/m 8 beginnen om 8:30 uur en in de groepen 1/2 om 8:45 uur. Dan gaat de
tweede bel. De leerkracht sluit de deur van het lokaal bij de tweede bel. Is de leerling te laat in het
lokaal, dan maakt de leerkracht of de administratief medewerkster daar een aantekening van in
Mijnschoolinfo (MSI). U ontvangt als ouder een bericht in MSI. De gegevens uit MSI worden verwerkt in
ESIS. De leerplichtambtenaar stelt het bijhouden in ESIS verplicht voor het te laat komen van leerlingen.
Vandaar dat het beleid op Het Volle Leven vanaf januari 2019 voor te laat komen is:
Bij opvallend veel te laat komen. Dit is bij vier keer in vier weken (4x in 4 weken).
1. De leerkracht gaat in gesprek met ouders. Gesprekspunten: Is er een reden van te laat komen?
Kan hier door de ouder(s) een oplossing voor worden bedacht?
De leerkracht benadrukt het belang van het op tijd in de klas zijn voor de leerling. De leerkracht
maakt verslag van het gesprek in ESIS. Blijft het te laat komen voorkomen dan volgt stap 2.
2. Indien het te laat komen blijft voorkomen (weer 4x in 4 weken) dan is bij het gesprek een
directielid aanwezig. Er wordt een bindende afspraak gemaakt. In het gesprek komt aan de orde
of er ondersteuning SMW (School Maatschappelijk Werk) of andere zorginstantie wenselijk is voor
ouders om op tijd te komen. De directie kan melding doen bij de leerplichtambtenaar.
Naast het protocol voor te laat komen is er ook een protocol voor het ziekteverzuim opgesteld. Dit
protocol heeft als doel er voor te zorgen dat wij de leerlingen zo goed mogelijk volgen en ondersteunen
in hun ontwikkeling.
B.

Ziekteverzuim en ontwikkeling van de leerling

Bij zorgwekkend ziekteverzuim (elke 4e ziekmelding in 12 schoolweken of vanaf de 7e schooldag
aaneengesloten) is de afspraak:
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1. De leerkracht en IB gaan in gesprek met ouders. De leerkracht heeft een overzicht uit ESIS van de
afwezigheid en bespreekt met ouder(s) het belang van aanwezigheid. Is er een andere oplossing
om het ziekteverzuim te verlagen? Er volgt mogelijk een oproep bij de schoolarts. De leerkracht
maakt verslag van het gesprek in ESIS. Indien leerling blijft verzuimen dan volgt stap 2.
2. Bij opnieuw zorgwekkend ziekteverzuim wordt de leerling besproken in het multidisciplinair
overleg (MDO).
C.

Afspraken tijdens de overblijf op het plein voor speelplezier voor iedereen

De regels op het plein zijn bij de leerlingen bekend. Indien een leerling de regels 3 keer heeft
overtreden, gaat de leerkracht met de leerling in gesprek en informeert de ouders. Bij herhaling, dus
weer 3 keer overtreding van de regels, worden ouders geïnformeerd door de directie en mag de leerling
een week niet overblijven.

Van de Ouderraad
Jantje Beton: winnende lotnummers bekend!
Leerlingen van 527 basisscholen hebben een mooi bedrag van ruim € 820.000 opgehaald. Dat is een
mega knappe prestatie. Dankzij onze trouwe deelname kan Jantje Beton kinderen ondersteunen hun
buurt leuker te maken. Want spelen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk! Onder toezicht van
een notaris zijn de winnende lotnummers getrokken. Er zijn 3.480 mensen die een prijs hebben
gewonnen. Super tof!
Iedereen die een lootje heeft gekocht, kan vanaf nu zien of op het persoonlijke lotnummer een prijs is
gevallen. Kijk hier: check je lotnummer
Winnaars krijgen – als het goed is – van Jantje Beton bericht.

Hulp gezocht: versieren voor kerst
Aanstaande vrijdagavond 7 december vanaf 19:30 uur wordt de school weer versierd voor de
kerstperiode. Wil jij ons hierbij helpen? Laat het ons weten door te mailen naar or@hetvolleleven.nl.

Kerstdiner
Donderdag 20 december is het kerstdiner op school. Het belooft een mooie avond te worden. In de
school voor de kinderen, maar zeker ook op het plein voor de ouders. Meer info volgt!

Algemeen
Oproepje: Wie wil wandelende takken hebben?
In groep 1-2E hebben we sinds vorig schooljaar wandelende takken! Onze lieve mama-takken hebben
een poosje geleden baby's gekregen! O, Wat zijn de kinderen trots! Het zijn er alleen zo veel, dat we ze
niet allemaal kunnen houden... Mai en Iris uit groep 1-2E hebben daarom een paar baby's geadopteerd
en ook Mees en Hayley uit groep 3C hebben inmiddels een paar baby's mee naar huis. Toch hebben we
er nog veel te veel! Wie o wie wil ook wandelende takken thuis? Ze hebben een klein (plastic)
'terrarium' nodig om in te wonen, met een klein laagje aarde en wat takjes klimop. Wat betreft
verzorging zijn ze ook heel makkelijk: 2x per week de takjes klimop verschonen. Wie adopteert onze
baby-takken? Groetjes, groep 1-2E
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