Jaarkalender schooljaar 2018-2019 ouders- versie 28 juni

Augustus 2018

September 2018

27 Eerste schooldag
Deze week luizenpluis

3 Deze week kennismakingsgesprekken

29 8.30 u Inloop ouders van zij-instromers
Inschrijven kennismakingsgesprekken
via maxclass.

10 Deze week kennismakingsgesprekken
Start thema 1 (info volgt)

31 8.30 u Inloop ouders van zij-instromers

11 MR 19.30-21.30 uur
25 18.00- 19.00 u Informatie -avond

Oktober 2018

November 2018
7 Schoolschaak ronde 1

3 Start kinderboekenweek

12 MR 19.30-21.30 uur

10 Open ochtend (info volgt)

13 Start thema 2 (info volgt)
14 Schoolschaak ronde 2

18 Spel- speelgoedmiddag groep 1 t/m 4

17 Aankomst Sinterklaas

19 Afsluiting thema 1/kinderboekenweek
(info volgt)

19 Deze week 10 minuten (op uitnodiging)
Versieravond Sint
21 Schoolschaak finale

20 t/m 28 Herfstvakantie
29 Studiedag (kinderen vrij)
Deze week luizenpluis

23 Groep 1 t/m 4 vrij

December 2018

Januari 2019

5 Sinterklaasfeest

t/m 6 kerstvakantie

6 Studiedag (kinderen vrij)

7 deze week luizenpluis

10 kerstversieravond
13 Spel- speelgoedmiddag groep 1 t/m 4

18 groep 1 t/m 4 vrij

17 middag afsluiting thema 2 (info volgt)

21 Deze week adviesgesprekken groep 8

20 Allen les tot 12.00 uur
Kerstdiner 17.00-18.30 uur

28 MR 19.30-21.30 uur

21 8.30 opruimen kerstversiering
Allen les tot 12.00 uur
22 t/m 6 januari Kerstvakantie

Februari 2019

Maart 2019

1 groep 1 t/m 4 vrij

t/m 3 voorjaarsvakantie

6 Inschrijven rapportgesprekken via
Maxclass

4 deze week luizenpluis
6 Schoolvoetbal groep 7+8
13 Schoolvoetbal groep 3+4

8 Werkverslagen mee

14 Start thema 3 (info volgt)

11 deze week 10 minutengesprekken

20 OOH studiedag (kinderen vrij)
Schoolvoetbal groep 5+6

20 Schoolvolleybal groep 5+7

27 reservedag Schoolvoetbal

21 Spel-en speelgoedmiddag groep 1 t/m 4

29 Open ochtend (info volgt)
Dansproject afsluiting groep 7
14.30 ouders uitgenodigd.

22 ‘Klavertje vier got talent’- verkleeddag
(info volgt)
23 t/m 3 maart Voorjaarsvakantie

April 2019

Mei 2019

3 Grote rekendag
Schoolkorfbal groep 6+8
Finaledag Schoolvoetbal

t/m 5 mei meivakantie

4 Theoretisch verkeersexamen groep 7

7 Schoolreisje (ovb)

10 Reservedag Schoolvoetbal
12 Koningsspelen - middag vrij

8 luizenpluis

16 Afsluiting thema 3 (info volgt)

13 of 14 instructie hulpouders
verkeersexamen groep 7

16 t/m 18 Cito eindtoets groep 8

15 of 16 Praktisch verkeersexamen
groep 7

18 Paasontbijt groep 1 t/m 7 (zelf ontbijt
meenemen)

20 Start thema 4 (info volgt)

19 t/m 5 mei Meivakantie

21 t/m 24 Avond4daagse
24 studiedag (kinderen vrij)
30 en 31 Vrij i.v.m Hemelvaart

Juni 2019

Juli 2019

3 t/m 5 Kamp groep 8

3 werkverslagen mee

10 vrij Pinksteren

8 Deze week 10 minuten (op uitnodiging)

17 MR 19.30-21.30 uur

10 Afsluiting thema 4 (info volgt)

28 groep 1 t/m 4 kinderen vrij

11 wenmiddag 13.00- 14.00 uur
16 Eindmusical groep 8
18 Spel-speelgoedmiddag groep 1 t/m 4
19 afsluiting schooljaar 10.00 -11.30 uur
middag vrij
20 t/m 1 september zomervakantie

In de kalender staan verschillende activiteiten genoemd hierbij bij een aantal onderdelen de
uItleg:

Inloop nieuwe ouders:
Dit schooljaar zijn er veel kinderen bij ons op school die van een andere school komen. Wij
nodigen de ouders van deze kinderen uit op 29 of 31 augustus aan het begin van de
ochtend uit om even bij te praten, de gewoonten van onze school te bespreken en jullie
eerste ervaring te delen.
Kennismakingsgesprekken:
Alle ouders worden uitgenodigd bij de leerkracht(en) van jullie kind(eren) voor een
kennismakingsgesprek. Hiervoor krijgt u een formulier toegezonden die wij graag
voorafgaand aan het gesprek ontvangen.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn bij dit gesprek aanwezig en hebben vooraf hun eigen
formulier om in te vullen.
Communicatie via maxclass:
Alle communicatie verloopt via Maxclass; uitnodigingen, activiteiten, inschrijvingen voor
rapportgesprekken, e.d. zijn daar terug te vinden. Wilt u ervoor zorgen dat u met regelmaat
maxclass leest en controleert.
Informatie-avond:
25 september van 18.00 tot 19.00 uur is er een informatie-avond. De kinderen laten dan o.a.
hun werkjes, schriften en boeken zien waar zij mee werken. U bent in deze tijd dus samen
met uw kind uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De algemene informatie over de groep
wordt dan per maxclass gedeeld.
Rapportgesprekken / 10 minuten gesprekken:
In januari worden alle ouders uitgenodigd om de werkverslagen van de kinderen te
bespreken.
De overige gesprekken tijdens het schooljaar zijn op uitnodiging. Dit betekent dat de
leerkracht u uitnodigt of dat u kunt aangeven dat u zelf een gesprek wilt hebben om het een
en ander te bespreken.
Groep 7 leerlingen krijgen in het laatste rapportgesprek van het jaar hun voorlopig advies. Zij
moeten bij dit gesprek aanwezig zijn.
Piramide voortgangsgesprekken (de zogenaamde 10 minutengesprekken):
Drie keer per jaar vinden in de piramide groepen de voortgangsgesprekken plaats. Bij deze
gesprekken is het de bedoeling dat de kinderen aanwezig zijn.
Adviesgesprekken groep 8:
In januari vindt het definitief adviesgesprek plaats voor de groep 8 leerlingen. De kinderen
moeten bij dit gesprek aanwezig zijn.

Gymrooster
Alle groepen hebben op dinsdag gym.
Daarnaast heeft groep 3-4-5 op donderdagmiddag gym en groep 6-7-8 op vrijdagmiddag.

In deze kalender vindt u de praktische informatie voor dit schooljaar. We proberen hierbij zo compleet mogelijk te
zijn maar u zult begrijpen dat er in de loop van het jaar nog wijzigingen en aanvullingen kunnen zijn. Daarom
verzoeken we u om de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden. Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen, kunt u
contact opnemen met de groepsleerkracht of een mail sturen naar directie.klavertjevier@oo-h.nl

Team
directeur

Maandag- dinsdag-donderdag- vrijdag

Nicky Mertens

locatiecoördinator maandagmiddag, dinsdagmiddag,
woensdag en donderdag

Harriette Pijpers

intern begeleider

Maandag -dinsdag - woensdag

Ingrid van Leeuwen

Ondersteuning

Tilly Oskam (RT)
Annemieke Meefout (gym en conciërge)
Maria ten Den (piramide)

Meis al Hamdany en Kazal Sahlee
onderwijsassistenten

leerkrachten
Maandag
1/2
Ursula
P3
Lieke
3/4
Erik
P4/5
Harriette
5/6
Esther
P5/6
Jenny
P6/7
Kim
7/8
Chantal
P7/8
Mischa

Dinsdag
Ursula
Mirjam
Erik
Harriette
Attie
Jenny
Kim
Chantal
Mischa

Woensdag
Lieke
Mirjam
Gerda
Maike
Esther
Jenny
Wendy
Attie
Mischa

Donderdag
Lieke
Mirjam
Erik
Maike
Attie
Jenny
Kim
Chantal
Gerda

Vrijdag
Lieke
Mirjam
Erik
Maike
Esther
Jenny
Kim
Attie
Gerda

Schooltijden
onderbouw (groep 1 t/m 4)

bovenbouw (groep 5 t/m 8)

maandag

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

dinsdag

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

woensdag

8.30 – 12.30
uur

donderda
g

8.30 – 12.00
uur

vrijdag

8.30 – 12.00
uur

8.30 – 12.30
uur
13.00 – 15.00
uur

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

8.30 – 12.00
uur

13.00 – 15.00
uur

Wij doen als team ons uiterste best om ons werk zo goed mogelijk te doen. Wij proberen het beste in de kinderen
naar boven te halen, in een sfeer waarin elk kind zich prettig kan voelen. Bent u als ouder, van mening dat er
zaken niet goed lopen, beter geregeld kunnen worden of onduidelijk zijn, trekt u dan alstublieft aan de bel; in
eerste instantie bij de eigen leerkracht, of wanneer het de school betreft, bij de directie. U helpt ons daarmee.
Nicky Mertens, juli 2018

