Nieuwsbrief 2, vrijdag 30 augustus 2019

Schooltuin Koggepark
Maandag was de opening van het schooljaar
in het Koggepark. Daar zijn ook onze
schooltuinen. We zoeken ouders die willen
helpen bij het onkruid wieden. Aanmelden kan
bij de leerkracht van uw kind of bij juf Erika en
juf Monique.
Stagiaires
Ook dit jaar zullen wij, voor zover mogelijk,
stageplaatsen bieden aan studenten van
verschillende opleidingen. Vanuit het ROC
komen er twee studenten vanuit de opleiding
pedagogisch medewerker. Zij zijn er het hele
schooljaar op woensdag en donderdag. Imane
komt bij juf Lara in lamsoor stage lopen en
Maxime komt op woensdag bij juf Louise en
en juf Erika stage in beredruif stage lopen.
Vrijdag 6 september studiemiddag
Onze leerlingen zijn vrijdagmiddag
6 september vrij. Wanneer u uw kind van
tevoren aanmeldt, kan hij/zij naar de overblijf.
Tevens is er een workshop bij het ArtLab en is
er sport & spel instuif bij de gymzaal
Basilicumweg.
Bij uitzondering is de workshop ArtLab vrijdag
6 september tot 14.45u i.p.v. 15.15u.

Maandag 9 september informatieavond
Graag ontvangen wij u maandagavond
9 september op onze informatieavond.
Om 18.30u gaat de deur open. Van 18.4519.15u geeft Christa Oudejans van
De Vreedzame School een presentatie.
Van 19.30 tot 20.00u kunt u vervolgens naar
de groep van uw keuze. De leerkrachten van
de parallelgroepen (1/2A en 1/2B, 3/4A en
3/4B etc.) geven dan gezamenlijk informatie
over het komende schooljaar.
Heeft u geen opvang? Juf Nannetta en juf Kim
zijn in het speellokaal.
Vanaf komende week hangen er intekenlijsten
voor de informatieavond.
Kennismakingsgesprekken
Vanaf maandag 16 september vinden er
kennismakingsgesprekken plaats. De
leerkrachten willen graag even met u en uw
kind in gesprek. Er hangen intekenlijsten bij
alle lokalen. Deze gesprekken zijn eerst voor
ouders en leerlingen uit de leerjaren 1, 3, 5 en
7 én voor ouders en leerlingen die nieuw zijn
bij ons op school.
Daarna zijn de gesprekken voor de ouders en
leerlingen uit leerjaar 2, 4, 6 en 8.

Kalender
vrijdag 6 september
maandag 9 september
vrijdag 20 september
maandag 7 oktober

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

studiemiddag (op aanvraag overblijf),
workshop ArtLab en sport & spel instuif
informatieavond
geen gym
studiemiddag

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

Afspraken en regels overblijf Digitalis
Tijdens de overblijf gebruiken we dezelfde regels als op school.
Bij ons op school hebben we respect voor elkaar en onze omgeving. We gebruiken daarbij
ons gezonde verstand en maken gezonde keuzes.

Algemene afspraken
-

Kinderen van groep 1 t/m 4 worden uit de groep opgehaald en na de overblijf weer
teruggebracht door overblijfouders;
Kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen gele hesjes van overblijfouders zodat zij duidelijk
herkenbaar zijn;
Kinderen van groep 5 t/m 8 lopen zelf zelfstandig naar het overblijflokaal;
Je eet en drinkt rustig en netjes op je eigen plaats of de plaats die je wordt
toegewezen;
Aan tafel ben je gezellig met elkaar aan het eten;
Je eet je brood op; wat overblijft neem je mee naar huis;
Gebruik van devices mag na het eten;
Kinderen van de bovenbouw die buiten spelen mogen alleen met de toestemming
van de overblijfouder naar binnen;
Tijdens overblijf zijn de overblijfouders verantwoordelijk en houden zij toezicht i.p.v.
de leerkrachten. Kinderen luisteren naar de overblijfouders en volgen hun
aanwijzingen op.

Buitenspelen
-

Alleen overblijfouders halen speelmaterialen uit de kast;
Wanneer een spel gebruikt wordt, breng je dit terug naar de afgesproken plek;
Ballen worden uitgeleend, opgehaald en opgeborgen door de overblijfouders;
Als je naar het toilet gaat, meldt je dit eerst bij een overblijfouder;
Je blijft op het schoolplein.

Binnenspelen
-

Bij regen blijven we binnen. Dit kan in overleg ook bij extreem koud of warm weer;
Alleen overblijfouders halen speelmaterialen uit de kast;
Wanneer een spel, kleurpotloden, kleurstiften of knutselmateriaal worden gebruikt,
breng je dit ook terug naar de afgesproken plek.

Tenslotte
Indien een kind zich na 3 waarschuwingen niet aan de gedragsregels houdt, wordt er als
volgt gehandeld:
- STAP 1: de overblijfouder en / of de overblijfcoördinator neemt het kind apart en gaat
het gesprek aan. Dit kan evt. buiten de lunchtijd om en in overleg met de leerkracht
gebeuren.
- STAP 2 ( bij herhaald gedrag ): de overblijfouder en / of overblijfcoördinator bespreekt
het gedrag met het kind en meldt dit aan de ouder en coach van het kind.
- STAP 3: Schorsing Bij herhaald wangedrag kan een leerling voor een termijn
worden geschorst. De schorsing kan alleen plaatsvinden in overleg met de
overblijfcoördinator, de directie en de ouder.

advertentie

Schoonmaakbedrijf Hectas zoekt medewerkers
Onder andere voor de extra schoonmaakronde van het sanitair in de
middagpauze van Basisschool Digitalis en evt. meerdere scholen in
Almere zoekt Hago medewerkers. U kunt zich melden bij
Esmeralda Elstrodt, objectleider, 06-51019185
esmeralda.elstrodt@hectas.nl

