NIEUWSBRIEF 31-08-2018
Agenda
4 september
11 september
5 oktober

Informatieavond groep 3-8
Informatieavond Nijntje en groep 1/2
Dag van de leraar
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Schroederschool
afgetreden.
We
zijn dankbaar voor
hun jarenlange inzet voor de school. Zij zijn
opgevolgd door Dirk Gruijters (voorzitter), Wendy
Treur en Didier van Wordragen. De laatste drie
vergaderingen hebben de nieuwe leden van de raad
meegedraaid voor een goede overdracht. Bent u
benieuwd naar de nieuwe raadsleden? Tijdens de
informatieavond van komende week zullen zij zich
voorstellen tijden de pauze.
World Cleanup Day
De RvB wil zich inzetten voor een
schone omgeving van de school. In samenwerking
met Zjeitu kids en het Vespucci college zullen de
leden van de RvB op zaterdagochtend 15 september
de mouwen opstropen om het zwerfvuil in de
omgeving van de school op te ruimen. Ze kunnen
daarbij uiteraard ook uw hulp goed gebruiken! Ze
zijn daarom op zoek naar ouders en kinderen die op
15 september vanaf 8 uur een uurtje of een paar
uurtjes willen helpen. Uiteraard zorgt de RvB voor
alle materialen om op te ruimen en wat te drinken.
Opgeven kan op een van de intekenlijsten op de
prikborden of tijdens de informatieavond.
Zaterdag 15 september maken we met elkaar de
omgeving van de school schoon. Alvast bedankt
voor uw hulp!

15 september
5 oktober

World Cleanup Day
Speelgoeddag Nijntje
en groep 1 /2

Informatieavond 2018/2019
Op 4 en 11 september zijn onze jaarlijkse
informatieavonden. U heeft dan de kans
om nader kennis te maken met de leerkracht en te
horen hoe de gang van zaken in de groep van uw
kind(eren) en de school is, wat de belangrijke data
in het jaar zijn, welke regels en afspraken gelden en
nog veel meer. Het is ook een mooie gelegenheid
om andere ouders te ontmoeten.
Dinsdag 4 september (groep 3 t/m 8)
19.00 – 19.45 Informatie in groep 4 t/m 7
19.45 – 20.15 De OV (oudervertegenwoordiging)
en de RvB presenteren zich
2015 – 21.00 Informatie in groep 3 en groep 8
Dinsdag 11 september (Nijntje en groep 1/2)
19.00 – 19.45 Nijntje en groep 1/2

Vanuit de oudervertegenwoordiging (OV)
De OV is een spreekbuis namens de ouders
richting de directie van de school. We zijn
dus zoals dat in Nederland genoemd wordt, de
medezeggenschapsraad van de school.
Samen met de personeelsvertegenwoordiging
hebben we geregeld overleg met de directie en het
bestuur. Het kan dan gaan over actuele zaken. Maar
ook onderwerpen zoals het schoolplan, zorgplan, de
formatie en communicatie komen altijd terug op de
agenda. Dit alles met één gezamenlijk doel: de
school op een zo hoog mogelijk niveau houden.
Mocht er iets zijn dat u wilt bespreken, hetzij verduidelijkt wilt hebben, schroom dan niet en mail of
spreek ons persoonlijk aan secretarisov@gmail.com

Vakantierooster
Alle vakanties van het komend
schooljaar voor u op een rijtje:
Tussenvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie
Studiedagen

8 t/m 12 oktober
19 december t/m 4 januari
4 t/m 8 maart
18 april t/m 3 mei
29 t/m 31 mei
1 juli t/m 9 augustus
13 augustus, 7 januari

Afwijkende vakantiedagen en extra verlof
Op afwijkende vakantiedagen hebben wij
geen school, maar de reguliere (lokale)
scholen wel. Alle ouders die van plan zijn om op die
dagen van het eiland te vertrekken, moeten officieel
toestemming aanvragen bij het Ministerie van
Onderwijs. U kunt dit aangeven via het formulier
“Afwijkende vakantiedagen”.
Let op: hierbij gaat het alleen om de afwijkende
vakantiedagen: 19 en 20 december, 7 januari, 29 en
30 april, 1-3 mei, 29 mei en 1, 3, 4 en 5 juli
U kunt het ingevulde formulier bij de administratie
inleveren (er is geen paraaf van de leerkracht nodig)
en u krijgt later een verlofbrief van de
Schroederschool waarmee u naar het Ministerie
kunt gaan.
Bij het aanvragen van verlof buiten
schoolvakanties, kunt u bij de administratie een
formulier ophalen. U vult dit in en laat het door de
leerkracht(en) van uw kind(eren) paraferen.
Vervolgens levert u het formulier in bij de
administratie, waarna u een verlofbrief op
Schroederschool briefpapier terugkrijgt. Met dit
formulier, moet de ouder zelf naar de “Sector
Onderwijs en Wetenschap” te Bonbini Business
Center, op de Schottegatweg Oost 10 gaan.
Leerlingen van groep 1 en 2 hebben 10 extra
verlofdagen en leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben
5 extra verlofdagen per schooljaar.

De oudervertegenwoordiging bestaat uit:

Gerben Hamberg
Mariëlle Verkade
Katja Jonckheer
Christine van Till
Lisette van Tatenhove
De OV is nog op zoek naar kandidaten, bij voorkeur
met kinderen in de onderbouw.

Het nieuwe aanbod van BAS
Inschrijven voor de BAS-clubs kan nog!
Komende week is de start van alle clubs.
De clubs starten om 1 uur. Om 12.30 uur eten de
kinderen onder de BAS-boom hun eigen boterham
voordat de activiteit begint.
Maandag:
Mountainbike door juf Jolanda.
Self defence (judo/kickboxen)
Kids Artclub door juf Margarita
Woensdag:
Muziek door Elsemieke
Donderdag:
Digi-science club door meester Ted
Musical door Marieke Veling

