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Regels m.b.t. het brengen van leerlingen naar school
We willen iedereen weer herinneren aan de regels die bij ons op school
gelden m.b.t. het naar school brengen van de leerlingen.
Groep 1/2: De ouders mogen hun kinderen in de klas brengen. We
vragen de ouders wel om de klas zo snel mogelijk weer te verlaten. De
leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Groep 3/4: De ouders brengen hun kinderen tot aan de deur van het klaslokaal. De leerlingen
komen binnen via de hoofdingang.
Gr. 5 t/m 8: De leerlingen komen binnen via de ingang van de bovenbouw.
Ze verlaten de school ook via de ingang van de bovenbouw.
Wij verzoeken u om het gebouw om 08:30 uur en 13:15 uur te verlaten daar de lessen dan
beginnen.

Op tijd op school
Iedereen kan natuurlijk wel eens te laat komen. We zien de laatste
tijd dat kinderen flink te laat op school komen.
We willen hierbij de ouders dringend verzoeken er op toe te zien,
dat de kinderen op tijd op school zijn. We beginnen de lessen om
08:30 uur en 13:15 uur. Het is heel storend als leerlingen later
binnen komen.
We willen u er tevens op wijzen dat wij als school bij te veel meldingen van te laat komen, dit
moeten melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
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 .

Ophalen leerlingen groep 1/2
We willen de ouders van de kleutergroepen vragen of zij om 12:00 uur en 15:15 uur bij het naar
huis gaan van de kinderen, binnen de hekken voor de hoofdingang willen wachten. Op die
manier kunnen de leerkrachten van kleutergroepen de ouders goed zien als zij de kinderen
naar buiten brengen.
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Groen schoolplein.
Aan het begin van het schooljaar zijn er meerdere acties ondernomen om 'ons
groene schoolplein' te kunnen realiseren. Verschillende partijen hebben een
financiële bijdrage geleverd waardoor we nu echt kunnen beginnen met het
realiseren!
Zo hebben we een hovenier benaderd die ons helpt met het maken van
concrete plannen en de uitvoering.
Wanneer deze klaar zijn, worden deze aan de (door de klas geselecteerde)
leerlingen voorgelegd en waar nodig aangepast.
Ons doel is dat jullie voor de zomervakantie de eerste onderdelen zien verschijnen.

Peutergym PLUS
Vanaf 15 maart: Elke vrijdag 08:45 – 09:30 uur onder het genot van een vers kopje thee of
koffie in het speellokaal op De Toermalijn.
De Mini Kids Club van SKS Alles Kids heeft een programma ontwikkeld dat gericht is op
taalontwikkeling tijdens peutergym. Peutergym PLUS is een programma dat taalontwikkeling en
peutergym combineert. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar inschrijven is verplicht.
Wilt u uw kind aanmelden? Aanmelden kan gemakkelijk via de website van SKS,
https://sksalleskids.nl/inschrijfformulier-peutergymplus.

Kunstles groep 1/2 op de Vlasdreef
Op vrijdagmiddag 22 maart krijgen de kleuters van de Vlasdreef op school een kunstles welke
gegeven wordt door Marjon Hoogendijk.
De kunstles gaat over vriendschap: “Ik hou van jou en jij houdt van mij”.

Rapport 1
Vrijdag 22 maart krijgen de leerlingen hun 1e rapport mee naar huis. Nog
niet alle rapporten zijn terug op school. Als u nog een rapport thuis heeft
liggen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk meegeven aan uw kind.

Rapport avond
Maandag 25 maart is de rapportbespreking met de ouders.
De zogenaamde 10-minuten-gesprekken. Op deze avond ligt ook het
werk van uw kind(eren) klaar buiten de klas, zodat u het werk van uw
kind rustig kan bekijken. Het is de bedoeling dat u het werk van uw kind
doorkijkt voordat u aan uw 10-minutengesprek begint.
Alle ouders krijgen op 12 maart de uitnodiging mee met een strookje waarop u kunt aangeven
op welk tijdstip u het rapportgesprek wilt houden. Dit strookje moet op vrijdag 15 maart
ingeleverd worden, zodat de leerkrachten vrijdag 22 maart de briefjes met nadere informatie
omtrent het precieze tijdstip van de rapportbespreking kunnen meegeven.
Voor groep 8 zijn er geen 10-minutengespekken; dit i.v.m. de al eerder gehouden
adviesgesprekken.
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Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Stichting Leergeld Voorne-Putten, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds zijn een samenwerking aangegaan in de
gemeente Nissewaard.
Het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds betaalt (een deel
van de) contributie, lesgeld en/of tenue of eventuele attributen zoals een instrument.
Ouders of verzorgers die een besteedbaar inkomen hebben tussen 110% en 130% van de
bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor het schoolgeld, het
schoolkamp en de contributie en eventueel attributen voor een sportvereniging.
Hoe kunt u een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?
Ouders of verzorgers mogen zelf geen aanvraag indienen. Alleen professionals die werken met
of voor kinderen kunnen dit doen.
De ouderbetrokkenheidsmedewerker van De Toermalijn kan voor u zo’n
aanvraag indienen.
Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze mogelijkheid, zodat uw kind ook
de kans krijgt om haar/zijn talenten te kunnen ontwikkelen door middel van
sport of cultuur.
U kunt met Marianela Dijkhoff, ouderbetrokkenheidsmedewerker van school via
het mailadres: m.dijkhoff@prokind-scholengroep.nl een afspraak maken.

VOORUITBLIK APRIL
Dinsdagmiddag 9 april is een studiemiddag van Prokind Scholengroep.
Deze middag zijn alle kinderen vrij.
Vergeet u niet om afspraken te maken met de kinderopvang als dat nodig is.
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