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Start schooljaar 2019-20
De school start maandag 26 augustus om 08.15 uur.
De ouders van de groepen 1-2 brengen hun kinderen in de klas
tussen 08.00 en 08.15 uur.
De ouders van de leerlingen in groep 3 mogen hun kind(eren)
ook in de klas brengen tussen 08.00 en 08.15 uur. U mag uw
kind ook laten spelen op het plein vanaf 08.00 uur. Bij aanvang
van de lestijd gaat uw kind dan onder begeleiding van de
pleindienst leerkracht naar binnen. Vanaf de herfstvakantie blijven alle kinderen van groep 3 op het
plein. Kinderen van groep 4-8 zijn vanaf 08.00 welkom op het plein. Zij gaan om 08.15 naar binnen.
De lestijden eindigen om 14.00 uur en op vrijdag om 12.00 uur Alle kinderen verlaten dan het
gebouw. Kinderen van de groepen 1-2 worden door hun ouders opgewacht op het plein, waar de
leerkracht de kinderen overdraagt. Denkt u eraan dat u niet pal voor de uitgang gaan staan, de
leerkracht behoudt dan het overzicht.

Nieuwjaarsvisite
Maandag 26 augustus ontvangen wij u graag om 13.30 uur in de centrale hal van de Olingertil om
onze inmiddels traditionele nieuwjaarswens van het schooljaar uit te
spreken.

In welke groep zit uw kind?
Maandag hangt er bij de deur van ieder lokaal een namenlijst. Uw kind
staat daarop vermeld. Kunt u het even niet vinden, dan schiet u een
leerkracht aan.

Vertrek beheerder
Onze beheerder mevrouw Jolanda Smit heeft per 1 oktober een andere functie bij de gemeente. De
vacature die ontstaat wordt opnieuw ingevuld. Zodra hierover iets bekend is, wordt u op de hoogte
gebracht.

Bereikbaarheidsformulieren
Op deze formulieren staan de contactgegevens van uw kind. Het is belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Dit formulier wordt maandag aan de leerlingen meegegeven. Wilt u het in de
eerste schoolweek ondertekend weer mee teruggeven? Ook als er niets is veranderd weer mee
geven. Wij weten dan dat we geen informatie gemist hebben.

Gouden Weken
In de eerste twee weken van het schooljaar wordt de nadruk gelegd op de gewenste
omgangsregels en afspraken die er in school zijn. In januari worden deze afspraken
nogmaals herhaald in de zogenaamde ‘Zilveren Weken’.

Informatieavond 4 september
De komende twee schooljaren biedt de gemeente Appingedam een kunst en
cultuurprogramma aan met diverse activiteiten waar kinderen hun emoties kunnen weergeven/uiten.
Het programma wordt aangeboden om de hinder die kinderen ervaren vanwege de
aardbevingsproblematiek te verminderen. Op 4 september wordt u geïnformeerd over de wijze
waarop verschillende leuke lessen aan kinderen worden aangeboden. (Zie ook de extra bijlagen.)

Extra inzet in onze school het volgend schooljaar.
Ons bestuur stelt voor het schooljaar 2019-20 formatie beschikbaar. Dit is de formatie die ingevuld
wordt door leerkrachten. Naast deze reguliere formatie hebben we als school nog de beschikking
over werkdrukmiddelen. Deze middelen zetten wij als volgt in:
 Twee administratiedagen voor de leerkracht per groep
 Pedagogisch medewerkers Jolijn Feijen, Marlies van Goinga en Rogier Keizer
 Muziekdocent
juf Irmgard Borchers periode oktober – mei, groep 1-4
 Filosofiedocent
juf Fabien van der Ham periode november – mei, groep 7-8
 Daarnaast de vrijwilligers
juf Annelien Buissink en meester Simon Meijerhof

Documenten:
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunt u de volgende documenten op de website vinden:
Schoolplan 2019-2020. Hierin is beschreven welke ambities de school nastreeft de komende vier jaar
Schooljaarverslag.
Hierin is beschreven welke doelen het afgelopen jaar wel en niet gehaald zijn.
Schooljaarplan.
Hierin zijn de doelen voor het volgend schooljaar omschreven.
Schoolgids.
Algemene informatie over de school voor (nieuwe) ouders

Vakanties en margedagen voor het schooljaar 2019 - 2020

Vakantie
2019-2020

Periode

Margedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Margedag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
Margedag
Zomervakantie

13 september
21-25 oktober
23 december – 03 januari
03 februari
17 – 21 februari
10 april
13 april
27 april – 08 mei
21 + 22 mei
01 + 02 juni
17 juni
06 juli – 14 augustus

Corso nieuws
De kinderen die meedoen met de corso, moeten op de dag van de corso op 14 september zwarte
effen kleding aan. Informatie over tijd en plaats volgt na de vakantie.

