Start schooljaar

Pleinpas

Vandaag is het nieuwe schooljaar begonnen. We
hopen dat iedereen genoten heeft van de
vakantie en er weer met frisse moed tegenaan
gaat.
Wij hebben er in ieder geval zin in!!

De afgelopen jaren hebben we voor klas 4
gewerkt met een pleinpas. Dit houdt in dat
leerlingen in de pauze van het schoolplein af
mogen. Omdat dit naar tevredenheid verloopt,
hebben we besloten om de leerlingen uit klas 3
deze mogelijkheid ook te bieden.
De leerlingen krijgen vandaag een brief mee,
waarin door ouders/verzorgers toestemming
verleend moet worden. Op het moment dat
leerlingen dit ondertekende formulier hebben
ingeleverd bij de mentor, krijgen zij de pleinpas
toegekend.

Boeken
Deze week krijgen de leerlingen voor alle vakken
hun boeken. De werkboeken mogen gebruikt
worden om in te schrijven. De tekstboeken
hebben de leerlingen van ons in bruikleen. Dat
betekent dat we die boeken aan het eind van het
schooljaar weer onbeschadigd retour willen.
Mochten er boeken ontbreken en/of beschadigd
zijn, dan worden de kosten hiervan bij u in
rekening gebracht. Het betreft hier 60% van de
nieuwprijs van het boek.

Kluisjes
De leerlingen krijgen deze week allemaal een
kluisje toegewezen. Hierin kunnen ze
bijvoorbeeld waardevolle spullen, gymspullen,
boeken enz. opbergen.
Aan het eind van het schooljaar willen we de
kluisjessleutel graag terug. Wanneer de sleutel
beschadigd is, of als de sleutel niet kan worden
ingeleverd, dan brengen wij hiervoor €5,- in
rekening.
Mocht de leerling de sleutel gedurende het
schooljaar kwijt raken, kan hij/zij voor €5,- een
nieuwe sleutel kopen. De leerlingen zijn
uiteraard niet verplicht om het kluisje te
gebruiken.

Hoofdtelefoons
Leerlingen die gebruik maken van de computer,
hebben hiervoor regelmatig een hoofdtelefoon
nodig. Deze worden niet door school verstrekt/
uitgeleend. Het is de bedoeling dat leerlingen
deze zélf bij zich hebben.

Huiswerkuur
Dit schooljaar bieden we de leerlingen op
maandag- en donderdagmiddag de mogelijkheid
voor het volgen van een huiswerkuur. Dit is van
14.30 – 15.30 uur en zal wisselend gedraaid
worden door één van de leerkrachten.
Het huiswerkuur is uitsluitend bedoeld voor
leerlingen die gemotiveerd en serieus zijn
(leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben bij plannen/organiseren, er zelf/thuis
niet aan toekomen om huiswerk te maken enz.).

Jaaragenda
Vandaag
wordt
de
jaaragenda
voor
ouders/verzorgers uitgedeeld. Hierin staan alle
belangrijke data voor komend schooljaar.
Hieronder vast een overzichtje van de
belangrijke data in september:
-4 september: verkorte lesdag
-14 september: studiedag leerlingen vrij
-20 september: informatieve ouderavond klas 1 en 4
-20 september: OPP ouderavond voor klas 2 en 3
(OPP-gesprekken voor de overige klassen vinden na
school plaats, op afspraak)
-26 september: verkorte lesdag

