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Schooljaar 2018-2019
Aanstaande maandag openen we weer de deuren. Juf Eugenie houdt een korte opening
in de hal, daarna kunt u even met uw kind(eren) mee de klas in om te kijken waar hij/zij
zit. Graag willen we uiterlijk om 8.45 u beginnen. We hopen u allen weer te zien.
We gaan er weer een mooi jaar van maken.
Groepen en gymnastiek
We starten dit schooljaar met 63 leerlingen. In groep 1 en 2 beginnen we met 11
kinderen. Groep 3 en 4 heeft 14 kinderen, groep 5/6 heeft 20 kinderen en groep 7 en 8
heeft 18 kinderen. De gymlessen zijn op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Groep 3-4: dinsdag- en donderdagmiddag
Groep 5-6: maandag- en dinsdagmiddag
Groep 7-8: dinsdag- en donderdagmiddag
Op de gymmiddagen moet er gymkleding mee naar school.
Klassenouders
De klassenouders dit schooljaar zijn:
1-2: Inge Tibbe
3-4: Marleen Vos
5-6: Maria Schurmann
7-8: Teresa Smegen
De klassenouders ontvangen de mobiele telefoonnummers van de ouders van de groep
en zullen op deze manier ouders benaderen voor het organiseren van bijvoorbeeld
vervoer naar activiteiten. In de groepsapp worden foto’s van activiteiten gedeeld. De
foto’s zijn bedoeld voor eigen gebruik. M.b.t de wet op de privacy willen we u er op
wijzen, dat de foto’s enkel voor eigen gebruik zijn. We gaan ervan uit dat de foto’s niet
met derden of online worden gedeeld.
Kleutertoetsen
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De ministerraad heeft daarmee
ingestemd op voorstel van minister Slob Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Volgens het kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse
toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in
sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet
daar geen recht aan.
Logopedie
Carmen Smit van Logopedisch centrum Emmermeer geeft tijdens schooluren logopedie
aan een aantal van onze kinderen.
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Groep 1
De kinderen van groep 1 gaan elke dag naar school, maandagmiddag en vrijdagmiddag
zijn zij vrij. Groep 2, 3 en 4 hebben vrijdagmiddag vrij. Op woensdag gaan we tot 12.30 u
naar school.
TSO
Op school hebben we tussenschoolse opvang. Indien hier gebruik van wilt maken kunt u
zich aanmelden bij TSO De Lunchclub. Tevens kunt u een stempelkaart aanschaffen. Het
telefoonnummer van de TSO is: 0623996475 U kunt uw kind(eren) aanmelden via
WhatsApp of via de linderakkers@delunchclub-opo.nl De overblijfouders ontvangen
graag bericht wanneer u uw kind:

 incidenteel wilt laten overblijven.
 uw kind met vaste tso-dagen een keer niet komt
De overblijfmedewerkers zijn Daphne Nieuwland en Laura Wever.

Verrijkingslessen
De kinderen van groep 8 die zijn aangemeld voor de verrijkingslessen op het Esdal
College worden op donderdag 27 september 2018 verwacht. De lessen lopen door tot
en met donderdag 4 april 2019.
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Chromebooks
De kinderen van groep 5 gaan werken met een chromebook, de kinderen gebruiken
deze van school, op school. De chromebooks zijn kostbaar en we willen ze een aantal
jaren gebruiken. Binnen OPO hanteren we de volgende regel, indien schade met opzet
wordt veroorzaakt:
School is niet aansprakelijk voor (schade door) onrecht-matig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. (Zie: OPO Schoolgids)
Toestemming plaatsen foto’s
In de bijlage vindt u een formulier waarop u kunt aangeven of u wel/niet toestemming
geeft voor het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van uw kind(eren) op de website. Als u
toestemming geeft hoeft u het formulier niet in te vullen en in te leveren. Indien u geen
toestemming geeft voor een van de onderdelen, wil ik u vragen om het papier in te
vullen en ondertekend in te leveren op school.
Gezonde school
We hebben het vignet Gezonde School voor sport en bewegen en voor voeding gehaald.
We zijn van mening dat een gezond tussendoortje verstandig is. We willen u als ouders
vragen om uw kind(eren) dagelijks fruit of een broodje mee te geven voor tussendoor.
Wanneer kinderen jarig zijn mogen ze trakteren op school. U kiest de traktatie, maar wij
willen u vragen om rekening te houden met de hoeveelheid van de traktatie, het hoeft
niet groot te zijn. Een traktatie kan ook ‘gezond’ zijn.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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