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Schoolreis 2018-2019
Volgende week vrijdag 7 september gaan de kinderen met elkaar op stap. Het schoolreisje is zo een leuke
manier om het schooljaar te beginnen. Kinderen nemen hun pauzehapje, lunch en drinken mee (de
kinderen van groep 7 maken deze dag zelf hun lunch tijdens het schoolreisje).
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat zij grote hoeveelheden snoep meenemen.
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht.
Voor iedere leeftijdsgroep is een geschikte bestemming gevonden.
De groepen 1 en 2 gaan naar Blijdorp; de bussen vertrekken om 9.30 uur. De kinderen zijn voor 15.00 uur
weer terug op school en kunnen om 15.00 uur bij de klas worden opgehaald.
De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen; de kinderen lopen om 8.20 uur met de klas naar de bussen
op de Hogelanddreef. Tussen 15.30 uur 16.00 uur worden zij op de Hogelanddreef terugverwacht.
De groepen 5 en 6 gaan naar Duinrell; de kinderen lopen met de klas naar de bussen die om 9.00 uur
vertrekken. Om 15.00 uur vertrekken ze weer uit Duinrell, zodat zij om 16.00 uur op de Hogelanddreef
worden verwacht.
De groepen 7 gaan naar Outdoor Valley; Zij vertrekken om 09.15 uur op de fiets vanuit school en fietsen
om 15.00 uur terug. De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen!
De groepen 8 gaan naar de Efteling. Zij vertrekken om 8.45 uur met de bus en vertrekken om 15.45 uur
vanuit de Efteling, rond 17.00 uur zijn zij terug op de Hogelanddreef, zodat zij optimaal hebben kunnen
genieten.

Kalender 2018-2019
Vandaag krijgen de kinderen de kalender / schoolgids van het nieuwe schooljaar mee.
De gids is zowel voor nieuwe ouders als huidige ouders bedoeld.
In het kalendergedeelte zijn de data opgenomen die nu al bekend zijn. Wij verzoeken u echter de Klapper
in de gaten te houden. Daar staan de meest actuele data in.
De startgesprekken op 4 en 5 september zijn ten onrechte opgenomen.
Alle kinderen hebben ook het vertrouwde SOS formulier ontvangen. We gebruiken dit formulier zodat wij
er zeker van kunnen zijn over de actuele en correcte informatie te beschikken.

Overblijfgelden
De overblijfgelden stromen binnen . Het is even wennen, maar we hebben al positieve reacties
ontvangen over het gebruiksgemak. Ook de oudercommissie gaat op deze manier de ouderbijdrage innen.
U ontvangt hier nog bericht over.
De facturen worden naar één e-mailadres per gezin gestuurd.

De vrije dagen in september
Wij begrijpen dat het voor veel ouders lastig is dat zo snel na aanvang van het schooljaar de kinderen al 2
dagen vrij zijn.
De eerste vrije dag op woensdag 12 september is door de bonden uitgeroepen tot stakingsdag. De leraren
in het basisonderwijs voeren al geruime tijd actie voor een beter salaris. Woensdag wordt de
estafettestaking afgesloten met een demonstratie in Rotterdam. Liever hadden wij gezien dat de overheid
tegemoet gekomen was aan de eisen. Eisen die leiden tot een rechtervaardiger salaris.
Gelet op het huidige lerarentekort is het extra van belang het beroep aantrekkelijk te maken. Leerkrachten
maken daarom gebruik van het stakingsrecht. Er wordt gestaakt voor:
 een rechtvaardiger salaris
 vermindering van de werkdruk
én wij maken ons hard
 voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het
algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen,
waaronder die van u!
Dinsdag 18 september viert de RVKO haar 145 jarig bestaan. Samen met de andere 64 scholen van de
stichting staan we hierbij stil met een viering in de Laurenskerk. De middag is onderwijsinhoudelijk. Wij
buigen ons met collega’s van andere scholen over de ontwikkelingen in het onderwijs.

Informatieavonden
Dinsdagavond 11 september is de informatieavond in de groepen 3, 4 en 7, 8.
Donderdagavond 13 september is de informatieavond in de groepen 1, 2 en 5, 6.
De leerkrachten informeren u over het nieuwe schooljaar.
Om 19.30 uur ontvangen de leerkrachten u in de klas. Vooraf is koffie en thee verkrijgbaar in de centrale
hal.

Personele aangelegenheden
Juf Marjon Blikkenhorst is na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof dit schooljaar op een school
dichter bij huis gaan werken.
Juf Karin verlaat m.i.v. 1 oktober onze school. Zij heeft 22 jaar bij ons gewerkt en gaat een nieuwe
uitdaging aan op een andere school. Juf Karin wordt in groep 5A van juf Ellen vanaf 3 oktober vervangen
door juf Grazia. Voor groep 4B van juf Ellen G, zijn we voor de maandag nog op zoek naar een oplossing.
In de groepen 3 en 4 is juf Kalinka als onderwijsassistent van start gegaan. Zij ondersteunt de groepen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

