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Op tijd op school
Iedereen kan natuurlijk wel eens te laat komen. We zien echter
dat een aantal kinderen regelmatig op het nippertje of enkele
minuten te laat op school komt.
Te laat komen is heel storend. De juf of meester moet stoppen
met zijn les en vaak opnieuw beginnen. De andere kinderen
worden hier, zeker in groep 1 t/m 4, onrustig van .
We willen de ouders vragen er op toe te zien dat de kinderen op
tijd op school zijn.
Hierbij willen wij u er ook op wijzen dat wij als school bij te veel
meldingen van te laat komen, dit moeten melden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente.
Kinderen waarvan niet bekend is waarom ze niet afwezig zijn staan als ongeoorloofd
afwezig.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs, afdeling Dienst Uitvoering Onderwijs, is er een
verzuimregistratie, welke gekoppeld is aan de verzuimadministratie van de school. Door
deze digitale registratie heeft DUO direct inzicht in het schoolverzuim van de leerlingen.
Maar ook zien ze de duur en de regelmaat van het verzuim en het te laat komen.

Papiercontainer
In Spijkenisse worden in alle wijken papiercontainers geplaatst waar
u in het kader van het gescheiden afval uw papier kwijt kunt. Op het
plein van de locatie Vlasdreef staat al een paar jaar een
papiercontainer. Het papier wat in deze container verzameld wordt
levert de school wat extra geld op om extra materialen zoals
bijvoorbeeld leesboekjes van te kopen.
We willen de ouders van de locatie Vlasdreef vragen om hun papier
als het mogelijk is in de container op het schoolplein te gooien in
plaats van in uw eigen container of in de wijk.

Fietsen op het schoolplein
We zien regelmatig dat er op het schoolplein gefietst wordt. Wilt u er
op letten dat u zelf het goede voorbeeld geeft en wilt u kinderen er op
wijzen, dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein
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Peutergym PLUS
Vanaf 2 november: Elke vrijdag 8:45-9-30 uur
Speellokaal Het Baken / De Toermalijn
Jagerskreek 65, Spijkenisse
Wat is Peutergym PLUS (2-4 jaar)?
De Mini Kids Club van SKS Alles Kids heeft
een programma ontwikkeld dat gericht is op
taalontwikkeling tijdens peutergym. Onze
vakleerkrachten bewegingsonderwijs en
leerkrachten van het basisonderwijs
ontwikkelden dit programma vanuit het
principe ‘spelend leren’. Tijdens de peutergym
lessen wordt er gewerkt aan taal door
bijvoorbeeld kleuren te herkennen en benoemen. Ook rondom leuke prentenboeken wordt
er bewogen waardoor het verhaal nog meer ‘beleefd’ wordt en kinderen de woorden gaan
koppelen aan bewegingen. Uw peuter zal zich motorisch en op gebied van taal kunnen
ontwikkelen in deze leuke gymlessen. Omdat Peutergym PLUS een programma is dat
taalontwikkeling en peutergym combineert, wordt uw kind nog beter voorbereid op een
start bij een basisschool.
Wanneer wordt dit aangeboden?
Er is elke week les met uitzondering van nationale feestdagen en schoolvakanties. Er zijn
geen kosten aan verbonden, maar inschrijven is verplicht. Hieronder vindt u een overzicht
van het huidige aanbod.
Op dit moment kunnen alleen kinderen uit Spijkenisse uit de wijken Akkers, Hoogwerf,
Schiekamp, Centrum, De Rietvelden en De Hoek deelnemen. Dit heeft te maken met de
scholen waar wij een samenwerkingsverband voor Peutergym Plus al hebben opgestart.
Als u in een andere wijk woont, maar wel wilt deelnemen dient u interesse te hebben in de
basisscholen waar Peutergym Plus wordt aangeboden.
De deelname is geheel gratis en na inschrijving en bevestiging dat er plaats is, mag uw
peuter aan alle lessen deelnemen tot de zomervakantie 2019!
Wilt u uw kind aanmelden?
Aanmelden kan gemakkelijk via dit formulier, https://sksalleskids.nl/inschrijfformulierpeutergymplus. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van de Mini Kids Club. Bij het
bereiken van de maximale hoeveelheid inschrijvingen wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Uw inschrijving is geldig tot vrijdag 12 juli 2019.
Bezoek kinderboerderij groep 1/2 van de Vlasdreef
Dinsdagmiddag 6 november gaat groep 1/2 van de
Vlasdreef naar de kinderboerderij.
Ze krijgen daar een les over het voortbewegen en geluiden
van boerderijdieren.
Na een korte inleiding gaan de kinderen in groepjes met
opdrachtkaarten en een opdrachtenboekje aan het werk.

Omdat het een aardig stuk lopen is, vragen we u uw kind om
13.15 uur bij kinderboerderij de Trotse Pauw te brengen.
Overblijfkinderen lopen met juf Hanny vanaf school naar de
kinderboerderij. Om iedereen de gelegenheid te geven tussen de middag even rustig te
kunnen eten zijn de kinderen van groep 1/2 om 11.30 uur uit.
Na afloop loopt juf Hanny met de kinderen weer terug naar school.
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Studiedag Prokind
Op maandag 12 november is er een studiedag van Prokind
Scholengroep. Alle kinderen zijn deze dag vrij van school.
Vergeet u niet om afspraken te maken met de kinderopvang als
dat nodig is.
Ook dit schooljaar gratis groente- en fruit in de
ochtendpauze!

Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school weer mee met het EU-Schoolfruit- en
groente-programma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op
het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het
Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector.
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten
en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 46 (12 november).
Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en
fruitleverancier Vitamine&Zo. De gratis verstrekkingen lopen tot en met week 16
(18 april 2019). Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze
groente- en fruitverstrekkingen
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehapje mee te geven.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten
van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
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Scholenmarkt groep 8
Woensdag 14 november wordt er in Spijkenisse voor de
ouders van kinderen die in groep 8 zitten een
scholenmarkt gehouden. Op deze markt kun je allerlei
informatie krijgen over scholen van voortgezet onderwijs.
Het is de bedoeling dat de ouders met hun kind deze
markt bezoeken.
De scholenmarkt wordt gehouden in de sporthal
“Olympia” bij de Spijkenissebrug van 15.30 tot 17.00 uur
en van 18.30 tot 20.00 uur.

Bezoek kinderboerderij groepen 1/2 van de Jagerskreek
De groepen 1/2 van de Jagerskreek gaan naar de
kinderboerderij. Ze krijgen daar een les over het voortbewegen
en geluiden van boerderijdieren.
Na een korte inleiding gaan de kinderen in groepjes met
opdrachtkaarten en een opdrachtenboekje aan het werk.
De kleuters gaan met de bus vanaf school naar de
kinderboerderij.
U krijgt van de leerkracht via klasbord nadere informatie.
Donderdag 15 november gaat groep 1/2 A ’s middags naar de
kinderboerderij.
De les begint om 13:15 uur. De kinderen zijn ’s morgens om
11:00 uur uit en worden om 12:15 uur weer op school verwacht.
We zijn rond 15.15 weer terug op school waar de kinderen opgehaald kunnen worden.
Vrijdagochtend 16 november gaat groep 1/2 B gaat op naar de kinderboerderij.
De les begint om 09:30 uur.

Gastles van het Centrum van de Kunsten op de Jagerskreek
Vrijdag 23 november krijgt groep 3 van de Jagerskreek ’s middags op school een gastles
over “Onderwaterwereld”. De les wordt gegeven door een docent van het Centrum van de
Kunsten.
We nemen een diepe duik in de stille oceaan. Daar komen we een klein oranje visje tegen met
wit en zwarte strepen, Nemo heet hij. Het bekende verhaal van Disney, op zoek naar Nemo,
vormt het uitgangspunt voor het thema samenwerken van dit programma. Nemo is
gevangengenomen en zit in een aquarium samen met nog meer vissen en andere zeedieren.
Met elkaar beramen ze een plan om te ontsnappen, gaat dat lukken?

Deze activiteit in de disciplines dans en beeldende kunst geeft de kinderen
de mogelijkheid om op verschillende manieren vorm te geven aan het
onderwerp samenwerken. Na een korte inleiding krijgen de leerlingen twee
keer een workshop van 40 minuten in dans en beeldende kunst.
Presentatie voor ouders
Wij willen de ouders van de leerlingen uitnodigen voor de slotpresentatie door de kinderen.
Voor de leerlingen gaat hiervan een grote stimulans uit. De voorstelling zal rond 14:30
beginnen en duurt ongeveer een half uur.
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Rapporten
Vrijdag 23 november krijgen de leerlingen hun voortgangsrapport mee naar huis.

Voortgangsgesprekken.
Dinsdag 27 november zijn er de voortgangsgesprekken. Als de
leerkracht u wil spreken over het voortgangsrapport ontvangt u
16 november hiervoor een uitnodiging.

Aan alle kinderen van de Toermalijn.
In het grote boek van Sinterklaas staat te lezen dat de leerlingen
maandag 26 november hun schoen mogen meenemen naar school.
Dinsdag 27 november zullen de kinderen samen met leerkrachten de
schoenen klaar zetten. En dan maar hopen dat Piet langs komt om de
schoenen te vullen.

Schoolmaatschappelijk werk
Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.
In samenwerking met de leerkrachten zal zij de zorg rond het kind op school alle aandacht
geven. De school maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en
vragen die o.a. met gedrag en opvoeding te maken hebben.
Met welke vragen en problemen kunt u hier terecht?
Uw kind zit niet lekker in zijn vel maar u weet niet waardoor;
U heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van uw kind en
u weet niet waar u hiervoor hulp kunt krijgen;
U gaat scheiden en weet niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe;
Er is iemand overleden in uw omgeving, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het
gedrag van uw kind. U weet niet hoe u hem/ haar hierbij kan helpen;
Uw kind kan; druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen,
verdrietig zijn, enz. dit kunnen tekenen zijn dat hij/ zij spanningen ervaart waarvan u als
ouder niet weet waar het vandaan komt of wat u eraan kunt doen.
Als u twijfelt of u met uw vraag op de goede plek bent, is dit al reden genoeg om
langs te komen en de vraag te stellen
Zo zijn er nog tal van andere vragen rond het kind die u met de schoolmaatschappelijk
werkster kunt bespreken. Soms kan een vertrouwelijk gesprek alleen al lucht geven!
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Hoe werkt de maatschappelijk werker?
U kunt via de school of zelf contact opnemen met de maatschappelijk werker. In een
gesprek zal hij met u kijken naar de situatie. De maatschappelijk werker is vooral op
school om te kijken hoe problemen met en rond uw kind voorkomen kunnen worden.
Wanneer langere hulpverlening nodig is voor uw kind of uw gezin, is hij op de hoogte van
de mogelijkheden hiervoor. Samen met u kijkt hij welke hulpverlening dan gewenst is en
zal u daarnaar verwijzen. Het inschakelen van hulp en/of ondersteuning van de
maatschappelijk werker kost u niets.
Privacy
De maatschappelijk werker is gehouden aan het privacyreglement van de
Kwadraad Groep en zal zonder uw toestemming geen privé-informatie aan de school
verstrekken. Wel is het in het belang van uw kind dat bepaalde afspraken ook bekend zijn
bij de leerkrachten.
Aanwezigheid
Bij ons op school is Sandra Maat de schoolmaatschappelijk werker.
Maandagmiddag op de Vlasdreef
Donderdagochtend op de Jagerskreek
Door overleggen en andere zaken die tussen doorkomen kan het zijn dat Sandra van de
dagen of tijden afwijkt, wilt u haar spreken kunt u het beste een afspraak maken.
Sandra is ook per mail te bereiken.
Sandra Maat
Schoolmaatschappelijk werk
s.maat@kwadraad.nl
tel: 06-36221131
De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van Kwadraad.
Bezoekadres: Hoogwerfsingel 2 Spijkenisse
tel: 088-9004000
www.kwadraad.nl

