NIEUWSBRIEF EXTRA 23-08-2019
Agenda
28 augustus
3 september
6 september

Intakegesprekken nieuwe ouders
Info-avond groep 3-8
Speelgoeddag Nijntje en groep 1/2

10 september
16 september
27 september

Info-avond Nijntje en gr 1/2
Opening project Curaçao
Open Podium

Afwijkende vakantiedagen en extra verlof
Vanuit
de kerstcommissie
Hulp
gevraagd!
De maand december staat altijd garant voor veel
Onze
schoolbibliotheek
gaat we
op 2net
september
weer
gezelligheid.
De Sint hebben
uitgezwaaid
en
open.
de klassen zijn al weer volop in kerstsfeer.
Hiervoor zoeken we nog mensen die 1 keer in de
week of 2 weken, een paar uur (van kwart over 10
tot half 1) in de bibliotheek willen helpen. Boeken
innemen en uitlenen, kinderen helpen bij het
zoeken naar een boek of informatie voor een
spreekbeurt/werkstuk/boekenbabbel op internet,
boeken invoeren en plastificeren. Altijd gezellig met
een andere ouder!
Heeft u interesse om mee te helpen in de
bibliotheek, heeft u vragen of boeken voor
ons? Neem even contact op met Simone (groep
1/2b)/s.vanderlinden@schroederschool.net

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

7 t/m 11 oktober
20 december t/m 3 januari
24 t/m 28 februari
6 t/m 17 april
27 april t/m 1 mei
21 en 22 mei
1 juli t/m 9 augustus
29 juni t/m 14 augustus

Op afwijkende vakantiedagen hebben wij
geen school, maar de reguliere (lokale) scholen.
Alle ouders die van plan zijn om op die dagen van
het eiland te vertrekken, moeten officieel
toestemming vragen bij het Ministerie van
Onderwijs.
Let op: hierbij gaat het alleen om de afwijkende
vakantiedagen: 6 januari, 27 en 28 februari, 6 en 7
april en 28 t/m 30 april, 29 juni t/m 9 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 papier 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 4 en 5 jaar hebben 10 extra
verlofdagen en leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben
5 extra verlofdagen per schooljaar.
Devices en headset
In tegenstellling tot wat vorige week bericht is,
geniet het de voorkeur wanneer kinderen vanaf
ptop meenemen naar school. Excuses voor de
eventuele onduidelijkheid.

Jaarkalender
groep 5 een laptop meenemen naar school. Excuses
voor de eventuele onduidelijkheid. Daarnaast
zouden we alle ouders willen verzoeken uw kind een
headset mee te geven die in de klas gebruikt kan
worden.

Bij deze nieuwsbrief treft u ook de jaarkalender aan.
In deze kalender staan de activiteiten voor komend
schooljaar vermeld, alsmede de vakantie. In de
nieuwsbrieven zullen we de activiteiten die op dat
moment op de planning staan ook toelichten.

Gym
Betaling schoolgeld
De gymlessen zijn weer gestart! In principe verzorgt
Pim deze lessen voor de groepen 5 tot en met 8.
Soms zal hij afwezig zijn in verband met
verplichtingen bij het Vespucci college. Op die
momenten verzorgt de groepsleerkracht de les.
De groepen 3 tot en met 8 hebben gym op maandag
en vrijdag. Nijntje en de groepen 1/2 gymmen op
dinsdag, woensdag en donderdag. Vanaf groep 5
vragen we de kinderen een shirt, broek,
gymschoenen met witte zolen en een handdoek
mee te nemen. Voor groep 3 en 4 volstaat shirt,
broek en gymschoenen met witte zolen. De
kinderen van Nijntje en de groepen 1/2 hoeven
geen gymkleding mee te nemen. Zij gymmen in hun
ondergoed.
Halen en brengen
Inmiddels zijn de kinderen weer wat meer gewend
aan de dagelijkse route naar school. We willen u er
dan ook aan herinneren dat kinderen van groep 1/2
tot het klaslokaal gebracht mogen worden. Vanaf
groep 3 mogen de kinderen zelf het speelplein op.
Ouders willen we verzoeken afscheid te nemen van
hun kinderen bij het hek. Voor het ophalen van de
kinderen geldt hetzelfde. Wanneer u een korte
boodschap heeft voor de leerkracht kunt u altijd
even contact zoeken. Om uitgebreide zaken te
bespreken vragen we u een afspraak met de
leerkracht te maken. Alvast dank voor uw
medewerking.
Intakegesprekken
Volgende week woensdag 28 augustus zijn de intake
gesprekken. Via de mail ontvangen de nieuwe
ouders een rooster waarin de gesprekken staan
ingepland. Doel van deze gesprekken is dat u
informatie kunt delen met de leerkracht van uw
kind waarvan u het belangrijk vindt dat de
leerkracht deze informatie heeft over uw kind.
Uiteraard is er ook gelegenheid om de eerste
indrukken over en weer uit te wisselen. We hopen
alle nieuwe ouders volgende week woensdag te
mogen begroeten.

Als u vragen over de rekening heeft of geen rekening
ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar
administratie@schroederschool.net of melden bij
Mieke Korevaar. Inmiddels is de eerste
termijnbetaling schoolgeld per 12 augustus
verstreken. Mocht u nog niet betaald hebben dan
verzoeken wij u dat per omgaande te doen.

