Aan de ouders,
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids.
Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin
van het nieuwe schooljaar.
In de bijlage vindt u de groepsindeling, namen van teamleden, samenstelling AC en MR en informatie
over schooltijden en vakanties. Tevens vindt u hier de ouderbijdragen gespecificeerd.
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Teamsamenstelling
Directeur

Ina Doldersum

Groep 1-2-3

juf Iris
juf Katja

Groep 4-5

juf Olivia
juf Iris

Groep 6-7-8

meester Patrick

Intern begeleider

Stien Nagengast

Vakleerkracht gym

meester Livius

Bedrijfshulpverlener

meester Patrick

Vertrouwenspersoon en
Veiligheidscoördinator

meester Patrick

Medezeggenschapsraad
Voorzitter

Rob Kroesen

tel. 0528-352433

Activiteitencommissie
Voorzitter

Marieke Lunenborg

tel: 0528-353971

De financiën van de AC vallen onder de verantwoordelijkheid van de MR, de penningmeester van de MR
beheert de kas.
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Adressenlijst
Maatschappelijk Werker
Mirthe Bleijenberg
’t Haagje 119
Hoogeveen
Tel: 0528-278855
Stichting welzijnswerk
’t Haagje 119
Hoogeveen
Tel: 0528-278855
Vertrouwenspersoon openbaar onderwijs
Dhr.Rein van Dijk
Tel. 06-15 11 89 03
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-280 95 90
Onderwijsinspectie vragen over onderwijs
Tel: 088-6696060
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de MR.
Deze vrijwillige bijdrage is per kind € 25,00
Van deze bijdrage worden allerlei activiteiten betaald, zoals:
Feesten/activiteiten
Excursies/sport
Diversen
Kosten (bijv: speeltuin)

€ 13.75
€ 3.00
€ 5.75
€ 2.50
€ 25.00
Tekorten worden aangevuld uit acties die door de kinderen in de loop van het schooljaar worden
gehouden.
Ouders waarvan de kinderen in de loop van het jaar bij ons op school komen (na de kerst), betalen een
deel van dit bedrag.
Vanaf de zomervakantie t/m december
€ 25,00
Vanaf januari t/m de meivakantie
€ 10,00
Vanaf de meivakantie t/m de zomervakantie € - -Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00

uur
uur
uur
uur
uur

De kinderen mogen vanaf 8.15 uur op school komen, zij blijven dan onder toezicht van de leerkrachten
op het plein.
Is uw kind ziek wilt u dan even bellen tussen 8.00 en 8.30 uur. Staan wij op het plein, dan mag u
inspreken op het antwoordapparaat.
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Gymles
Op maandagmiddag en vrijdagmorgen hebben alle groepen gym.
De kinderen hebben gymschoenen (geen zwarte zool), een gymbroekje met shirt of een gympakje
nodig. De gymlessen op maandag worden gegeven door vakleerkracht Livius Kooij.
De onderbouw heeft aan het eind van de dag gym. De leerkracht haalt de ouders om 14.00 uur van het
plein waarna zij hun kind(eren) kunnen ophalen uit de kleedkamer. Dit is wanneer de midden- en
bovenbouw de school verlaten heeft.
Op vrijdag krijgen de kinderen spel en beweging van de groepsleerkracht. Groep 4 / 5 mag op vrijdag
direct naar de gymzaal komen, om 8.30 uur begint voor hun de gymles.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 21 okt. t/m 25 okt. 2019
Kerstvakantie: 23 dec. t/m 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie: 17 feb. t/m 21 feb. 2020
Goede Vrijdag/Pasen: 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 aug. 2020
Vrije dagen:
20 dec. leerlingen om 12.00 uur vrij
1 juli
3 juli leerlingen om 12.00 uur vrij
De overige data zijn nog niet bekend, u wordt op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.
Urenverdeling over het schooljaar:
Groep 1 t/m 8: 940 uur
Naschoolse sportactiviteiten 2019-2020
We bieden dit schooljaar diverse naschoolse (sport)activiteiten aan.
Het gaat hierbij om de Unicefloop in april, deze is bedoeld voor alle groepen. De middenbouw doet
daarnaast mee aan het Schoolhandbaltoernooi en schooldammen in november, basketbal in maart en
het knotshockeytoernooi in april. De bovenbouw doet mee met het Cruyff Court toernooi in oktober,
schooldammen in november, basketbal in maart, schoolvoetbal in april en schoolkorfbal in mei.
Daarnaast wordt er voor alle groepen een sportdag georganiseerd en doen we als school mee aan de
Avondvierdaagse.

4

