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Nieuwe schooltijden
Vorig jaar is na een behoeftepeiling en overleg met onze medezeggenschapsraad gekozen
om vanaf de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2020 de schooltijden aan te
passen. Wij gaan vanaf dat moment werken met continurooster en 5-gelijke-dagen-model.
Hoe ziet dat er in de praktijk uit:
-

Vijf schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, voor alle kinderen van groep 1 tot en met
groep 8.
Alle kinderen lunchen op school.
In de ochtend blijft de ‘inloop’ gehandhaafd. De leerlingen kunnen om 8.20 uur naar
binnen, in de onderbouw kunnen zij starten met een inloop, in de midden- en
bovenbouwunit kunnen de leerlingen zelfstandig beginnen met hun startwerk.

Kibeo is reeds op hoogte van deze aanstaande wijzigingen in de schooltijden. Indien u
volgend schooljaar voornemens bent gebruik te maken van de naschoolse opvang bij Kibeo,
is het handig daar contact met één van de medewerkers van Kibeo over op te nemen.
Start schoolzwemmen ‘leerlingen groep 5’
Onze leerlingen van groep 5 uit de middenbouwunit gaan op dinsdag weer zwemmen. 28
januari is de eerste keer. We eten met de kinderen op school, dus we vragen of ze een lunch
mee kunnen nemen. We hebben alle ouders een brief meegegeven met de informatie en de
vraag met wanneer zij mee kunnen fietsen naar het zwembad.
Aangezien we met de fiets naar het zwembad gaan, is het belangrijk om dit veilig te doen en
goed te begeleiden. Per keer willen we graag 1 ouder meenemen voor de begeleiding tijdens
het fietsen. Ook ouders uit andere groepen mogen zich hier voor aanmelden.
Een intekenlijst hangt vanaf maandag bij de middenbouwunit op het raam.
Ontwikkelgesprekken onderbouw/middenbouw/bovenbouw
Vanaf maandag 20 januari hangen de inschrijflijsten bij alle units voor de
ontwikkelgesprekken. Ouders kunnen hierop zelf inschrijven voor een gesprek. We vinden
het fijn, dat zeker vanaf de middenbouw, ook de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn.
Het gaat tenslotte om hun ontwikkeling.
De schoolverlaters (groep 8) worden op een later moment uitgenodigd voor een gesprek.

Hoofdluis
Tijdens de laatste controle waren we hoofdluis vrij, dat is
natuurlijk fijn. Toch willen we u er op wijzen dat vaak
controleren en kammen (met een speciale luis- en netenkam)
wel van belang is. Zo bent u er snel bij en kunnen de luizen
snel bestreden worden.

Tevens zijn we blij te melden dat we een aanmelding hebben
voor het meehelpen van de hoofdluiscontrole. Het is fijn dat we
deze controles met elkaar kunnen blijven voortzetten.

Jongeren en social media
Interactieve theateravond Pontes voor ouders en leerlingen groep
8
Op donderdag 6 februari is er een informatieavond voor leerlingen en
ouders uit groep 8. Deze interactieve avond heeft als thema
‘mediawijsheid’. Internet, gebruik van mobiele telefoon en social media
zijn hot en kinderen brengen hier veel tijd op door. Een avond waar er
wellicht tips en handvatten komen hoe je je kind hierin het beste
begeleid.
De toegang is gratis, wel aanmelden
Aanmelden via: ouderraad.pz@pontespieterzeeman.nl

Het schoolfruit voor komende week:
Woensdag: mandarijn
Donderdag: worteltjes
Vrijdag: mango
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.

Bijlagen:
-

Flyer ‘eten in de wijk’

Januari
20-24 Cito
27-31 Cito
28
Start schoolzwemmen ‘groep 5’
Februari
17
19
19
24-28
30-31

Studiedag
Juffen- en meesterfeest
Schoolschaaktoernooi
Voorjaarsvakantie
Staking onderwijs

