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De Vreedzame School
Komend schooljaar gaan we op De Schothorst starten met het programma van
De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief
sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders
en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op
een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen
lezen en rekenen belangrijk zijn voor
succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen
hierop voorbereiden. De school als een
minimaatschappij biedt de kinderen de
gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen. Met het
programma van De Vreedzame School
leren de kinderen om op een positieve
manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de
gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw
kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel
geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u
kijken op www.devreedzameschool.net. Op dinsdag 9 oktober organiseren we
een ouderavond waarin we u alles vertellen over dit onderwerp.

Verzuim
Wij zien nog steeds dat veel kinderen regelmatig te laat op school komen, dit is
ook een vorm van verzuim dat wij als dit regelmatig voorkomt moeten melden
bij de leerplichtambtenaar. Wat ons ook opvalt is dat ouders makkelijk verlof
aanvragen als hun kind nog geen 5 jaar oud is. Ook in de instroomgroep en in
groep 1 is er voor de leerlingen een programma en worden er doelen gesteld aan
wat wij de leerlingen aanbieden. Hoewel daar geen wettelijke sancties op zitten
is onnodig verzuim niet wenselijk en stellen wij het zeer op prijs als u dit zoveel
mogelijk wil beperken. Elk verzuim moet vooraf aangevraagd worden via het
aanvraagformulier verlof, verkrijgbaar bij de administratie of directie.

Modderdag
Vrijdag 29 juni is het nationale modderdag. Ook de
groepen instroom, 1, 2 en 3 doen hier aan mee.
Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder
is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding
met de aarde voor hen betekent.
Op Modderdag staat het beleven van modder centraal
door het met alle zintuigen te beleven: voelen,
ruiken, horen en zien.
En het allermooiste is toch wel dat het een dag is dat
je lekker vies mag worden. Dus doe de kinderen
morgen kleren aan die vies mogen worden. Eventueel
kunt u de kinderen zwemkleding aan doen.

Verhoging ouderbijdrage
Namens de OR van basisschool de Schothorst brengen we u op de hoogte van
het voorstel om de ouderbijdrage voor aankomend schooljaar 2018-2019 te
gaan verhogen. De reden om de ouderbijdrage te gaan verhogen is niet zozeer
omdat we het nu financieel moeilijk hebben, maar meer omdat wij er in de
toekomst rekening mee moeten gaan houden dat de bijdrage, die wij jaarlijks
ontvangen uit de oud papier opbrengst, sterk zal afnemen en wellicht zal
stoppen. Wanneer dit gebeurt zal het bedrag wat wij als OR jaarlijks kunnen
besteden bijna halveren en zal de ouderbijdrage in een keer fors omhoog
moeten om alle activiteiten te kunnen blijven doen zoals we die nu doen.
Om dit te voorkomen willen wij in kleine stappen de ouderbijdrage gaan
verhogen. Ons voorstel is om de ouderbijdrage voor groep 1 /m 7 te verhogen
met € 4,- naar € 40,-. De ouderbijdrage voor groep 8 willen we met € 6,50
verhogen naar € 70,-, mede omdat de accommodaties steeds duurder worden.
Ons voorstel voor de ouderbijdragen vanaf volgend schooljaar ( 2018-2019 ) zijn
dus : Groep 1 t/m 7 : € 40,Groep 8 : € 70,- ( incl. 2 kamp overnachtingen )
Zoals gebruikelijk zal hierover in de algemene ledenvergadering aan het begin
van het schooljaar een besluit worden genomen.

Laatste schooldag
Vrijdag 20 juli stond er een ‘calamiteitendag’ gepland dat
betekent dat het in principe een vrije dag is maar als er
calamiteiten hebben plaatsgevonden het een lesdag is.
Aangezien er 3 stakingsdagen zijn geweest hebben we
besloten dat we die vrijdag wel naar school gaan maar
dan tot 12:00 uur. We gaan er die ochtend een gezellige
sport- en speldag van maken en om 12:00 uur zwaaien we
alle kinderen uit!

29 juni
02 juli
03 juli
03 juli
03 juli
05-06 juli
09-11 juli
09 juli
10 juli
12 juli
12 juli
17 juli
18 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli

08:30 uur LOES op school
20:00 uur GMR
Oud papier
20:00 uur OR vergadering
20:00 uur MR vergadering
Kamp groep 7
Kamp groep 8
Oudergesprekken
Zwemsportdag gr 4-5 en 5-6
Nieuwsbrief
Oudergesprekken
Afscheidsavond groep 8
12:45 uur wisselmiddag
19:00 uur schoonmaakavond
Juffen- en menerendag
Laatste nieuwsbrief
Laatste schooldag; alle leerlingen om 12:00 uur vrij!

