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Nieuwe schooljaar: informatie
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe. Ook
dit schooljaar kunt u de Oehoe weer lezen op onze website: www.detorenuil.nl. Zo hoeft u nooit meer
informatie van de school te missen! Net als ieder jaar ontvangt u per gezin de jaarinformatie met kalender,
gymtijden, teamsamenstelling, telefoonnummers e.d. Deze zal volgende week verschijnen. De relevante
informatie voor augustus en september staat onderaan deze Oehoe vermeld. Volgende week ontvangt u
ook een hulpouderformulier waarop u zich kan aanmelden voor verschillende activiteiten.
Schoolmelk
De eerste dag na een vakantie is er nog geen schoolmelk. Vanaf dinsdag wordt er schoolmelk uitgedeeld.
Informatieavond per groep
Ook dit schooljaar organiseren wij weer informatieavonden per groep. Op deze informatieavonden
ontvangt u naast algemene informatie van de school en het schooljaar ook specifieke informatie over de
groep van uw kind(eren). Onderaan de Oehoe staan de data. De avonden beginnen om 19.30 uur. Over de
informatieavonden ontvangt u binnenkort aanvullende informatie.
Halen en brengen:
Omdat de buurscholen niet altijd dezelfde start en eindtijden hanteren, verzoeken wij u om het schoolplein
niet via de zijkant maar via de achterkant te betreden.
Halen en brengen van kinderen op twee locaties; kinderen alleen naar huis?
Ook dit schooljaar kan het voorkomen dat ouders kinderen hebben die op twee verschillende locaties
gehuisvest zijn. Roostertechnisch hebben wij geprobeerd om hier rekening mee te houden. ’s Morgens
mogen alle de kinderen op beide locaties vanaf 8.15 uur naar binnen. Dit moet voldoende gelegenheid
geven om de kinderen rustig en op tijd de gebouwen binnen te laten gaan. Voor de start van de
middaglessen zijn er op beide vestigingen pleinwachten vanaf 12.45 uur. U kunt uw kind eerst naar het
WOC brengen, zodat de pleinwacht hier op let en daarna uw andere kind(eren) naar de hoofdvestiging
brengen (of andersom). U kunt vanzelfsprekend ook onderling andere afspraken maken. Het is niet de
bedoeling dat kinderen die niet overblijven vóór 12.45 uur op het plein komen.
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat kleine kinderen alleen naar huis gaan na schooltijd. Omdat
wij officieel verantwoordelijk zijn voor deze kinderen, hebben wij besloten dat in ieder geval voor alle
kinderen van de clusters 1 t/m 3, die alleen naar huis mogen gaan van hun ouders een ondertekende
verklaring te vragen, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk is. Voor vragen en/of opmerkingen over deze
maatregel kunt u contact opnemen met de directie.
Halen en brengen van kinderen: overgangsregeling groep 3
Het brengen van leerlingen in de school willen wij i.v.m. de drukte en het overzicht, maar vooral ook met
de zelfstandigheid van kinderen, zoveel mogelijk beperken tot de kleuters. Als overgang mogen de
kinderen van groep 3 tot de herfstvakantie naar het lokaal gebracht worden. Voor de overige groepen kan
dit in uitzonderingsgevallen (bijv. helpen dragen bij spullen voor een verjaardag, spreekbeurt e.d.).
Omgangsprotocol en maandslogans
Zoals u wellicht weet, hanteren wij al jaren een beleid rondom gedrag, pesten en omgaan met elkaar. Dit is
opgenomen in het omgangsprotocol “wij gaan voor groen”. Hierbij horen maandslogans. Dit protocol en de
slogans hangen in beide vestigingen en in ieder lokaal. De slogan van augustus/ september is: “het is fijn,
dat we hier allemaal anders mogen zijn”. Wij hopen dat u de slogans ook thuis met de kinderen wilt
bespreken.

Nieuwe kleuters: pasfoto’s en gymschoenen
Voor de start van het schooljaar is het prettig als alle nieuwe kleuters twee (pas)foto’s mee naar school
nemen en gymschoenen (liefst zonder veters). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Children of Durgapur
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee over Children of Durgapur. De deelnamestrookjes kunt u
inleveren bij de groepsleerkracht.
Leesboek meebrengen
Vanwege een reorganisatie van de schoolbibliotheek, wordt het uitlenen wat later opgestart.
Tot die tijd moeten alle kinderen van groep 4 t/m 8 een leesboek van huis meenemen.
Verkeersveiligheid rondom de school en actieweek “de scholen zijn weer begonnen”
Wij hopen dat iedereen zich ook dit schooljaar weer inzet voor de verkeersveiligheid van onze kinderen en
hierbij rekening houdt met alle geldende regels.
Volgende week is de actieweek “de scholen zijn weer begonnen”. In deze week ontvangen alle kinderen
dagelijks een gekleurde kaart als zij lopend of op de fiets naar school komen. De kaarten worden
uitgedeeld door leerlingen van de bovenbouw. De kaart kan dagelijks in de klas worden ingeleverd, waarbij
de kinderen een kleine attentie ontvangen. Wij hopen vanzelfsprekend dat veel ouders en kinderen aan
deze actieweek meedoen. Voor alle duidelijkheid: buiten deze actieweek zijn we ook een voorstander van
lopen of fietsen!
Ziekmelden van kinderen
Ziekmelding graag tussen 8.15 en 8.30 uur bij de betreffende locatie. Graag de aard van de ziekte
aangeven.
Hoofdvestiging 030-6874090, WOC 030-6876713
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Volgende week volgt de jaarkalender en kunnen er nog aanvullingen zijn voor september.

