Nieuws
Flits.

September 2018

In de loop van het schooljaar
zullen er in meerdere groepen
nieuwe kinderen instromen.

Nieuwe collega’s
Wij heten juf Linda B., juf
Linda E. en juf Iris van harte
welkom.
Juf Linda B. ondersteunt in
groep G op maandag en
dinsdag.
Juf Iris ondersteunt in groep F
op maandag en dinsdag.
Juf Linda E. begeleidt onze
Binnenbeentjes leerlingen.

Activiteiten-agenda

Zomerfeest

18 september Schoolreis

Het zomerfeest was erg
gezellig. Bedankt alle ouders
voor al het lekkere eten en de
gezellige avond!

Ook dit jaar gaan wij weer op
de derde dinsdag van
september op schoolreis naar
Drievliet.
We vertrekken om 9.00 uur
van school en zijn iets na
14.00 uur weer terug op
school. De schooltijden zijn
dus hetzelfde als altijd.
De brief is bijgevoegd

25 september
Informatieavond
Informatieavond voor
ouders/verzorgers.
We beginnen om 19.00 uur en
eindigen om 20.00 uur. Deze
avond is uitsluitend voor
ouders/verzorgers. Het is niet
de bedoeling dat u uw
kind/pupil mee neemt.

Wetenswaardigheden
Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen. Wij zijn uitgerust
van de vakantie
teruggekomen en hebben zin
om weer te beginnen.
We zijn vandaag gestart met
75 leerlingen in 6 groepen.
Wij heten al onze leerlingen
en hun ouders van harte
welkom!

Bij deze Nieuwsflits
ontvangt u acht bijlagen.
1. Het overzicht met
alle vrije dagen en
vakanties
2. Het
activiteitenoverzicht
voor dit schooljaar
3. De brief over de
ouderbijdrage
4. De brief over de
schoolreis
5. Toestemming tot
handelen voor als uw
kind/pupil ziek wordt
op school
6. Mijn kind is
overgevoelig voor de
volgende zaken
7. Toestemming tot het
verstrekken van
medicatie
8. Privacy:
toestemmingsformuli
er gebruik beeld
materiaal
Wilt u de ingevulde
formulieren snel meegeven
naar school.

Schoolgids
Als u de schoolgids van 20182019 wilt ontvangen, kunt u
dat aangeven op het
dagrapport. De schoolgids
staat ook op de website,
www.gunningschool-so.nl

Groepsindeling
Groep B: juf Dominique en
juf Enide
d.hubbard@gunningschoolso.nl

e.vandeneertwegh@gunnin
gschool-so.nl
Groep C: juf Maaike
m.meijer@gunningschoolso.nl
Groep D: juf Lilian
l.duivenvoorde@gunningscho
ol-so.nl
Groep E: meester Marco
m.muijsert@gunningschoolso.nl
Groep F: juf Tessa
t.breetveld@gunningschoolso.nl
Groep G: meester Chris en
Juf Karen
c.boersma@gunningschoolso.nl
k.vanzweden@gunningschool
-so.nl
Hoewel wij heel zorgvuldig de
groepen samenstellen, kan
het toch gebeuren dat na een
aantal dagen of weken een
leerling niet op zijn/haar
plaats is in een groep.
Een groepswisseling is dan
niet uitgesloten. Wij nemen
daarover uiteraard van te
voren contact met u op.

Gymnastiek
Alle groepen hebben op
maandag en vrijdag
gymnastiek van juf Karlijn.
Juf Geertje assisteert bij de
gymnastieklessen op de
momenten dat er geen
stagiaires bij de gym aanwezig
zijn.
We gymmen in de gymzaal
aan de Generaal Spoorlaan.
We gaan daar met de bus
naar toe. Douchen na de
gymles is niet verplicht. Het is
noodzakelijk dat de kinderen
gymkleding en gymschoenen
meenemen.
k.klokman@gunningschoolso.nl
g.janssen@gunningschoolso.nl

Zwemmen
Alle groepen zwemmen op
donderdagochtend in het
zwembad De Planeet. Het
schoolzwemmen start op
donderdag 14 september.

Touchscreen
In groep D is het digibord
vervangen door een
touchscreen.
iPads
Dit schooljaar hebben alle
leerlingen een iPad.
Natuur en Techniek
Dit schooljaar zullen wij ons
oriënteren op een methode
voor Natuur en Techniek.

Time out ruimte ‘Opvang’

leerlingen de tijd te gunnen
tot zichzelf te komen, zodat ze
in staat zijn om de lessen
weer te volgen, zijn de
rustruimte in de eigen klas, de
opvang (time out ruimte), als
gast in een andere klas en in
een enkel geval een
individuele regeling.

Op woensdag eindigt de
school om 12.15 uur.
Voor de kinderen is de ingang
via de speelplaats op de hoek
met de Korteweg.
Vanaf 8.15 uur wordt er door
meerdere leerkrachten
toezicht gehouden op het
plein.

De algemene regel is dat een
leerling 3x per dag 5 tot 10
minuten gratis in de opvang
mag zijn. Wanneer kinderen
niet hun best doen om tot
rust te komen en ‘tijd rekken’
wordt de tijd in de opvang na
10 minuten ‘eigen tijd’. Dit
betekent dat de leerlingen die
tijd en het dan gemiste
schoolwerk moeten inhalen.
Inhalen kan in een pauze,
tijdens spelen en desnoods na
schooltijd. Soms wordt het
gemiste schoolwerk mee
gegeven naar huis.

Melden van verzuim

Wanneer leerlingen 3x op een
dag en op woensdag 2x, in de
opvang zijn geweest en de
opvang weer nodig hebben,
zijn zij welkom in een gastklas
voor een dagdeel of de rest
van de dag. Weglopen en in
de gang of aula rondhangen
betekent dubbel tijd inhalen
en soms nablijven.
Maatschappelijk werk
Voor al uw vragen over
hulpverlening kunt u terecht
bij juf Geertje.
g.janssen@gunningschoolso.nl

Op maandag, dinsdag en
vrijdag doet juf Barbara de
opvang.
Op woensdag meester Ab,
Op donderdag juf Iris.

Stagiaires

Tot rust komen

Schooltijden

De mogelijkheden die wij
hebben om onrustige

In de loop van het schooljaar
zullen stagiaires van
verschillende opleidingen op
school komen.

De school begint om 8.30 uur
en eindigt om 14.30 uur.

Bij ziekte of verhindering
graag voor schooltijd bellen.
Vanaf 07.30 uur zijn wij
bereikbaar: 023-526 0337.
Belt u ook het taxivervoer als
uw kind ziek is en als het weer
beter is! U kunt ook de
leerkracht van uw kind mailen
als de telefoon niet wordt
opgenomen.

Leerplicht
Wij moeten bij leerplicht
melden welke leerlingen drie
opeenvolgende schooldagen
verzuimen, leerlingen die in 4
aaneengesloten lesweken 13
uur afwezig zijn en leerlingen
die meer dan 16x te laat
komen.

Wijzigingen
Wijzigingen in adres,
telefoonnummer, email adres,
huisarts, medicijngebruik en
dergelijke willen wij in het
belang van uw kind zo snel
mogelijk weten. U kunt
wijzigingen op het dagrapport
vermelden of mailen naar de
leerkracht van uw kind.

Contact
Het contact met de
leerkrachten verloopt het
makkelijkst via de email.
Wanneer u de leerkracht van
uw kind wilt spreken, graag
bellen voor 8.15 uur of na
14.45 uur. U kunt ook een
boodschap doorgeven, zodat
u terug gebeld kan worden.

Dinsdagmiddag hebben wij
schoolteam vergadering en
zijn wij na schooltijd slecht
bereikbaar.

Overblijven
Omdat de dagen lang zijn
hebben wij 2 pauzes per dag.
De kinderen moeten dus
voldoende gezond eten en
drinken mee krijgen.
Koolzuurhoudende drankjes,
snoep en koek zijn niet
toegestaan.

Opvang bij ziekte en verlof
Als een leerkracht afwezig is
in verband met studie, ziekte
of ander verlof wordt de
groep indien mogelijk
opgevangen door een
ambulante leerkracht of een
onderwijs assistent.
Als dat niet mogelijk is
worden de leerlingen
verdeeld over de andere
groepen. Zij werken daar
zelfstandig aan hun eigen
lesprogramma.
Als de kinderen verdeeld
moeten worden zullen wij een
belrondje doen om te vragen
of u uw kind een dag thuis
kunt opvangen. Dit om
overbelasting van de andere
groepen zoveel mogelijk te
voorkomen.

Roostervrije dagen
Er zijn dit jaar weer 10
roostervrije dagen. De
kinderen zijn op die dagen
vrij. Zie hiervoor het overzicht
Vrije dagen en vakanties.

Schoolregels
De algemene schoolregels
worden geacht bij elke
leerling en ouder/verzorger
bekend te zijn.
De belangrijkste regels zijn:
• Ik let op mezelf

• We blijven van
elkaar af
• Ik steek een stille
vinger op
• Ik stoor niet
• Ik zit recht op mijn
stoel
Dit zijn de afspraken van de
kanjertraining
• Wij vertrouwen
elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de
baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee
Denk aan het W.A.K.:
W van Weglopen: zoek de
problemen niet op maar
loop er van weg.
A van Aanpakken: vraag om
hulp, zeg duidelijk ‘Stop,
hou op’, ga naar een juf of
meester.
K van Knokken: knokken en
schelden is altijd verkeerd,
ook als de ander is
begonnen.
Daarnaast hanteert elke
groep specifieke regels.
Regels en afspraken
worden regelmatig met de
leerlingen besproken.
Waardevolle voorwerpen
De school kan geen
aansprakelijkheid aanvaarden
voor het verloren gaan of
beschadigen van
(waardevolle) voorwerpen als
horloges, portemonnees,
computerspelletjes, tablets, ipads, mobiele telefoons,
voetballen, speelgoed
enzovoorts.

Mobieltjes worden op stil
gezet en ingeleverd bij de
leerkracht.
Als kinderen weigeren jun
telefoon in te leveren is dat
hun verantwoordelijkheid. Als
ze betrapt worden op het
gebruik van hun mobiel
worden ouders verzocht deze
thuis te houden.
Hetzelfde geldt voor andere
waardevolle voorwerpen.
Speelgoed mag alleen worden
meegenomen als de
leerkracht daarvoor
toestemming heeft gegeven
via het dagrapport.

Dagrapport
De leerlingen krijgen dagelijks
een dagrapportje mee naar
huis waarop de leerkracht
aangeeft hoe de leerling die
dag, op zijn niveau,
gedragsmatig heeft
gefunctioneerd en hoe de
werkhouding was.
Het is niet de bedoeling dat
ouders de kinderen straffen
bij een onvoldoende
dagrapportje of overdadig
belonen bij een goed
dagrapportje. Wat er op
school gebeurd is, is daar ook
opgelost. Indien dat niet het
geval is, zullen wij u bellen.
De dagrapportjes moeten
altijd door de
ouders/verzorgers
ondertekend worden en de
volgende dag weer mee naar
school genomen worden.

Materialen
De school verstrekt eenmaal,
aan het begin van het
schooljaar, de noodzakelijke
materialen aan de leerlingen.
Pennen, potloden, gummen,
linialen, stiften,
kleurpotloden, schriften en

dergelijke worden alleen als
ze ‘op’ zijn nieuw gegeven.
Bij vernieling van
schoolspullen worden de
kosten bij de ouders in
rekening gebracht.

Individueel Ontwikkelings
Perspectief (IOP)
Eind september/begin
oktober ontvangt u het
individueel
ontwikkelingsperspectief van
uw kind/pupil.
In de begeleidende brief kunt
u aangeven of u hierover een
gesprek wil met de leerkracht
en/of een lid van de
commissie van begeleiding.
Een gesprek is niet verplicht.
Als u akkoord bent met de
inhoud van het IOP verzoeken
wij u het IOP ondertekend
mee terug te geven naar
school.

Verwijsindex
Sinds 2014 is de school
aangesloten bij de
Verwijsindex. Alle leerlingen
zijn hierin opgenomen. De
bedoeling van de
Verwijsindex is dat
hulpverlenende instanties van
elkaar weten wie er bij het
kind en gezin betrokken zijn.
Op die manier kan de
hulpverlening beter op elkaar
worden afgestemd.

Nieuwsflits
Elke drie tot vier weken komt
de Nieuwsflits uit. Hierin
staan onderwerpen die voor
ouders belangrijk of leuk zijn
om te weten over school. De
belangrijkste data worden er
in vermeld. Alle kinderen
mogen kopij leveren voor de
Nieuwsflits.
De Nieuwsflits kunt u ook
lezen op de website.

Protocol medicijngebruik

Wij verzoeken u het formulier
‘toestemming tot handelen
voor als een kind ziek wordt
op school’ in te vullen en mee
naar school te geven. Bij dit
formulier hoort ook het blad
‘mijn kind is overgevoelig voor
de volgende zaken’. Voor de
leerlingen die op school
medicatie gebruiken
verzoeken wij u om ook het
formulier ‘toestemming tot
het verstrekken van
medicatie’ in te vullen en te
retourneren.

Ouderbijdrage
Voor het organiseren van
activiteiten voor de
leerlingen, die niet vergoed
worden via het rijksbudget,
wordt aan de ouders een
jaarlijkse bijdrage van
€ 25,= voor het ouderfonds
gevraagd. Wettelijk is de
ouderbijdrage vrijwillig.

