IKC-Krant De Statie

Brengen en halen dit schooljaar
Maandag 5 september willen we graag iedereen de mogelijkheid geven om uw zoon/dochter tot in de klas te brengen. Dit geldt voor groep 1 t/m 8. Op deze manier kunt u even kijken in het lokaal en kort 'goedemorgen' zeggen
tegen de leerkracht van uw zoon/dochter.
De kinderen komen zelfstandig weer naar buiten deze dag.
Kleuters:
Voor de kleutergroepen geldt dat de leerlingen iedere dag tot in de klas gebracht mogen worden. Dit kan tussen
08.25 en 08.30. Na 08.30 is de deur dicht en starten de lessen.
De kleuters komen via het schoolplein naar buiten. De klassen zullen daar wachten tegen de gevel van het gebouw.
Als de leerkracht contact met ouder/verzorger heeft gemaakt, dan zal uw zoon/dochter naar u toe komen.
Groep 3:
De leerlingen van groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie gebracht worden tot in de klas. Na de herfstvakantie is
het de bedoeling dat ze zelfstandig naar binnen komen.
De juf zal met hen samen naar buiten komen aan het eind van de dag.
Groep 4 t/m 8:
Deze leerlingen komen zelfstandig naar binnen en zullen ook zelfstandig weer naar buiten komen aan het eind van
de dag.

Pennenzak, map, agenda
Voor aankomend schooljaar mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een eigen map meenemen.
De leerlingen van groep 4 en 5 mogen ook een eigen pennenzak kiezen als ze dat willen.
Voor de leerlingen van groep 7/8 zijn we bezig met een studieplanner. Zij hebben dus GEEN agenda nodig.
Mocht u ervoor kiezen om een eigen pennenzak of map aan te schaffen, dan vragen we u wel rekening te houden
met een aantal zaken:
De pennenzak (of etui) dient leeg te zijn. De inhoud krijgen ze namelijk wel van school. Het is dus niet de bedoeling
dat leerlingen met compleet gevulde etuis naar school komen.
Voor de ringmap geldt dat het een 4-ringsmap dient te zijn.
School heeft de spullen ook gewoon in voorraad. We zullen de eerste schooldag kijken wie er voor gekozen heeft
om een eigen pennenzak en/of map mee te nemen of wie er spullen van school wilt gebruiken.

Parro en het Ouderportaal
Ook dit schooljaar is de Parro-app weer het belangrijkste
communicatiemiddel tussen school en ouders/
verzorgers. We vragen u dan ook vriendelijk om de app
te installeren. Via de Parro informeren we u over de
gebeurtenissen in de klassen en zorgen we ervoor dat
de informatie vanuit school bij u terecht komt.
Ook kunt u via Parro communiceren met de leerkracht
van uw zoon/dochter. Onder lestijd zijn de leerkrachten
echter bezig met lesgeven en zullen dus niet reageren
op berichtjes die onder lestijd binnen komen.

Verkeersveiligheid rond de school
Nu scholen weer gaan beginnen vragen we altijd extra
aandacht voor de verkeersveiligheid op de route naar
school.
Kinderen kunnen in hun enthousiasme soms zonder te
kijken zomaar de straat oversteken of ze fietsen wel erg
breed over de weg.
We vragen hier extra alert op te zijn als u met de auto
komt. Ook vragen wij rekening te houden met het
parkeren. Wilt u dit aub doen in de vakken die hiervoor
bedoeld zijn?! Met name in de Paardenvest is het erg goed
opletten met halen en brengen.

Dit jaar is ook het ouderportaal weer actief. Vanaf groep
3 kunt zo op de hoogte blijven van de resultaten van uw
zoon/dochter. De handleiding voor het ouderportaal zal Vanuit school zullen wij de verkeersveiligheid ook onder
apart verstuurd worden en is terug te vinden op onze
de aandacht brengen van de leerlingen.
website.

Gym

Nieuwe gezichten

Dinsdag en vrijdag zijn de gymdagen voor groep 3 t/m 8.

We mogen dit schooljaar Juf Maaike welkom
heten in ons team. Zij zal met name de
ondersteuning binnen schol gaan oppakken.
Maaike werkt op de dinsdag en donderdag.

Op woensdag hebben de kleuters gym.
Zorgt u aub voor aangepaste
gymkleding
en
de
juiste
(binnen)schoenen!?

Audrey zal haar concierge-taken blijven
uitvoeren op de maandagochtend, woensdag en
vrijdagochtend.
Meester Walter was voor de vakantie al
aanwezig. Hij zal ook dit jaar de IB-taken
overnemen tijdens het verlof van juf Judith. Ook
na het verlof zal hij aanwezig blijven op De
Statie.

Verzuimprotocol
Kalender September / Oktober
05-09
Start nieuwe schooljaar
15-09
Schoolfotograaf
15-09
INFO-avond nieuw schooljaar
22/23-09 Schoolkamp groep 8
05-10

Personeelsdag alle scholen
bestuur. School gesloten.
Leerlingen vrij.
22-10 t/m 30-10 Herfstvakantie

In samenspraak met leerplicht is er een nieuw
verzuimprotocol opgesteld. In dit protocol zijn
afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de
geldende wet- en regelgeving en gemeentelijke afspraken om schoolverzuim te voorkomen. Daarnaast wordt omschreven wat precies onder verzuim wordt verstaan, hoe verzuim gemeld wordt en wie welke verantwoordelijkheden draagt.
Het protocol is te vinden op de website van de
school.

Schooltijden 2022 – 2023
Hekken open en schoolplein betreden vanaf 08.20. De pleinwachten zullen de hekken open doen en iedereen kan dan
het schoolplein betreden. Schooldeuren open om 08.25.
Leerlingen gaan direct door naar eigen klas. Start van de lessen om 08.30.
Leerkrachten zijn, vanaf 08.25 aanwezig in het lokaal.
SCHOOLTIJDEN Groep 1 t/m 5
Ochtend

Middagpauze

Middag

Maandag

08.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.15

Dinsdag

08.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.15

Woensdag

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.15

Vrijdag

08.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.15

Ochtend

Middagpauze

Middag

Maandag

08.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.15

Dinsdag

08.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.15

Woensdag

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.15

Vrijdag

08.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 14.15

SCHOOLTIJDEN Groep 6 t/m 8

PAUZEROOSTER
Ochtendpauze
10.00 -10.15

1/2A

1/2B

Fruithap
klas

Fruithap
klas

3
Buiten

4
Buiten

10.15 -10.30
10.30 -10.45
Middagpauze
12.00 – 12.30
12.30- 13.00

1/2A
In de
klas

1/2B
In de
klas

3
Buiten
spelen

4
Buiten
spelen

5

6

Buiten

Buiten

5
Buiten
spelen

7/8A

7/8B

7/8C

Buiten

Buiten

Buiten

6

7/8A

7/8B

7/8C

Buiten
spelen

Buiten
spelen

Buiten
spelen

Buiten
spelen

