Organisatie schooljaar 2017-2018 voor ouders.
Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor schooljaar 2017-2018. Soms wijzigen sommige data, u
blijft op de hoogte via de actuele kalender die we op de site zetten.
1. Groepsbezetting/formatie
Dit schooljaar 2017-2018 starten wij met 4 combinatiegroepen.
De volgende groepsindeling hebben wij met elkaar afgesproken:
Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8
Juf Carla en juf Alie
groep 1-2
Juf Simone, vacature
groep 3-4
Juf Marjolein en juf Sanne
groep 5-6
Meester Mario en juf Sanne
groep 7-8

2. Schooltijden en lesuren
Groep 1-8
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.15- 14.00 uur

8.15- 14.00 uur

8.15- 14.00 uur

8.15- 14.00 uur

8.15- 14.00 uur

De leerlingen hebben pauze onder toezicht van een leerkracht van 10.00-10.15 en lunch-pauze van
12.00-12.30 uur. De lunchtijd valt onder schooltijd. Hiervan spelen ze een kwartier buiten.
We vragen u om zoveel mogelijk een gezonde maaltijd mee te geven. Snoep en frisdrank zijn niet
toegestaan. Houdt u er ook rekening mee dat uw kind niet teveel meekrijgt? Kinderen vinden het
vaak vervelend als ze niet alles op krijgen.

3. Gymnastiek en zwemrooster
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

9.15-10.15

10.15-11.00 uur
Om de andere
week
13.00-14.00 uur
zwemmen om de
andere week.
8.15-9.15 uur

8.15-9.15

9.15-10.15 uur

Splitting

De Venen

Groep 3-4

Groep 5-6
Groep 7-8

De gymlessen worden deels in de gymzaal van de praktijkschool de Venen gegeven. Omdat er niet
voldoende tijd beschikbaar is in 1 gymzaal zullen we ook gaan gymmen aan de Splitting met de
oudere groepen. Deze tijden zijn nog niet exact beschikbaar.
De groep 3-4 zwemmen om de week 1 uur. De week dat ze niet zwemmen hebben ze gymnastiek in
de sporthal van praktijkschool De Venen. Het zwemmen vindt plaats onder verantwoordelijkheid en

begeleiding van de groepsleerkracht en vaste hulpouders. Natuurlijk zijn meerdere
zweminstructeurs aanwezig om de zwemles te geven.
3. Vakantierooster
Vakantie/vrije dagen
herfstvakantie

23-10-17 t/m 27-10-17

kerstvakantie

25-12-17 t/m 05-01-18

voorjaarsvakantie

26-02-18 t/m 02-03-18

goede vrijdag

30-3-2018

2de paasdag

02-04-2018

Koningsdag

27-04-2018

meivakantie

30-04-18 t/m 11-05-18

2de pinksterdag

21-5-2018

zomervakantie

23-7-18 t/m 31-08-18

4. Studiedagen/margedagen
Studiedag OPO Furore 30 oktober 2017

Alle leerlingen zijn vrij

Kerstviering 21 december 2016 ‘s avonds

Alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur

Studiedag/verhuisdag
Verhuisdag
Verhuisdag

Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

In januari maken we bekend welke dagen we inzetten als verhuisdagen en de leerlingen vrij zijn.
5. Ouderavonden
21 september 2018
30 november 2017
19+20 februari 2018
2 +3 juli 2018
25 september 2017
November 2017

Informatieve ouderavond, gezamenlijke start.
Oudergesprekken facultatief
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Koffieochtend
Informatieve ouderavond/MR-verantwoording

6. Verzuimprotocol
Ons verzuimprotocol staat op onze website. Regelmatig zullen wij het verzuimprotocol onder de
aandacht brengen. Voor ons is het belangrijk dat alle leerlingen naar school gaan. We gaan samen
met ouders kijken naar oplossingen voor kinderen die vaak afwezig zijn door ziekte.

Meer informatie over de school vindt u in de schoolgids. Deze kunt u ook op de website
vinden.

