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UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS

Start van het schooljaar
We hopen dat u een heerlijke vakantie heeft gehad.
In de eerste weken van elk nieuw schooljaar zijn er in alle groepen activiteiten om
groepsvorming te realiseren. Het is belangrijk, dat we elkaar goed leren kennen. Dit noemen
we De Gouden Weken. Om een goede sfeer op school en in de klas te realiseren zijn deze
Gouden Weken belangrijk.
Deze eerste week starten we met de gesprekken over de vakantie, we maken samen een
verjaardagskalender en we bedenken (nieuwe) klassenregels.
De schoolregels worden besproken en opgehangen in de groep.
U heeft de informatie over de schoolkampen en schoolreizen al ontvangen via de mail.
Volgende week is het zover. Iedere groep gaat op schoolreis of op schoolkamp.
Hartelijk dank voor de bereidheid om leerlingen in uw auto mee te nemen.
Volledigheidshalve wil ik u mededelen, dat de school niet is verzekerd tegen autoschade of
tegen uw aansprakelijkheid voor inzittenden van uw auto.
Een tip voor alle nieuwe ouders: als uw kind voor het eerst naar onze school gaat, zullen er
veel nieuwe dingen op u af komen. Stel uw vragen aan de leerkracht of stap gerust binnen
bij Mirjam (directeur) om uw vragen te stellen.

Kennismakingsgesprekken
Groepen 1 en 2: Nieuwe ouder(s) hebben een intake gesprek als de kinderen 4 jaar zijn
voordat ze starten op onze school. Dit gesprek vindt meestal thuis plaats.
Groep 3: De ouders van de kinderen van groep 3 hebben in oktober, na de herfst signalering
een gesprek met de leerkracht. Wilt u eerder een gesprek, dan kan dat natuurlijk altijd.
Neem contact op met de leerkracht.
Groep 4 en 5 : Meteen aan het begin van het schooljaar starten de
kennismakingsgesprekken met de ouders van de kinderen van groep 4 en groep 5. De
kinderen krijgen daarna allemaal een kindgesprek met hun leerkracht tijdens de schooluren.
Groep 6 en 7: De kinderen van de groepen 6 en 7 hebben samen met de ouders de
kennismakingsgesprekken.
Groep 8: De kindgesprekken met de leerkrachten van groep 8 zijn zonder ouders in deze
komende periode.
In oktober/november starten de gesprekken over het voortgezet onderwijs samen met
ouders en kinderen.
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Informatieavonden
Groepen 1 en 2:
Op dinsdag 11 september is er een informatieavond voor de ouders van groep 1 en 2 van
19.00-20.00 uur.
Groepen 3 en 4:
Op dinsdag 11 september is er een informatieavond voor ouders van de groepen 3 en 4 van
20.00 -21.00 uur.
Groepen 5, 6 en 7:
We organiseren een inloop- / informatieavond voor de groepen 5, 6a en 6b, 7a en 7b. De
ouders komen samen met hun kinderen naar school op maandagavond 10 september
tussen 18.00 uur-19.30 uur. U kunt inlopen en hoeft dus niet precies om 18.00 uur aanwezig
te zijn. De lokalen staan open tot 19.30 uur. De kinderen fungeren als gidsen en laten de
ouders de eigen groep zien, de methodes, de boeken enz. De ouders kunnen de leerkracht
vragen stellen. Vooraf krijgen de ouders een klassenfolder, waarin alle nodige informatie
staat over de groep.
Groep 8
Op maandag 10 september om 20.00 uur is er een informatieavond voor ouders van groep
8. Een aantal belangrijke zaken zal besproken worden betreffende de voorbereiding op de
brugklas, de schoolkampen, de eindtoetsen van CITO e.d.

Schoolzwemmen en gymnastiek
Zwemmen :
Maandag van 13.30 uur tot 14.00 uur: beide groepen 3a en 3b.
Dinsdag van 13.00 uur tot 13.30 uur: groep 4a
Dinsdag van 13.30 uur tot 14.00 uur: groep 4b
Gymnastiek in Laco:
Dinsdag van 09.00 uur tot 12.00 uur : alle kleutergroepen: groep 1 en groep 2 door
vakleerkracht Frauke
Donderdag van 08.45 uur tot 09.30 uur: groepen 4a en 4b
Donderdag van 09.30 uur tot 10.15 uur: groepen 3a en 3b
Donderdag van 10.30 uur tot 12.00 uur: groepen 7a en 7b
Donderdag van 12.45 uur tot 14.15 uur: groep 5 door vakleerkracht Sven
Vrijdag van 11.00 uur tot 12.30 uur: groepen 6a en 6b door vakleerkracht Tim
Vrijdag van 12.45 uur tot 14.15 uur: groep 8 door vakleerkracht Tim
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Personele zaken
Nieuwe leerkracht
In de schoolvakantie is het gelukt een nieuwe leerkracht te vinden. Juf Simone is de nieuwe
leerkracht op maandag in groep 7b en op vrijdag in groep 5. We wensen een Simone een
hele fijne tijd op onze school!
Werkdrukverlaging leerkrachten
Op dinsdagochtend vervangt Juf Simone leerkrachten in verschillende groepen, zodat de
leerkrachten tijd krijgen om andere taken voor hun groep te doen. Op donderdagochtend
vervangt juf Szilvia leerkrachten uit verschillende groepen. Deze vervanging is één keer per 6
weken en wordt betaald uit de extra formatie, die we hebben gekregen van de minister om
de werkdruk te verlagen. Hiervoor hebben de leerkrachten vorig jaar gestaakt.
Ook gebruiken wij deze extra formatie voor het geven van muzieklessen door juf Milou.
Zieke leerkrachten
Juf Annet is vrij geroosterd om zieke leerkrachten te vervangen op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag. Als een leerkracht ziek is op dinsdag zal juf Marleen invallen.
Als een leerkracht langdurig ziek is komt er een invaller uit de vervangingspool.
Er is een tekort aan leerkrachten. Op deze manier hopen wij dit probleem op te lossen voor
onze school.
Juf Bertine is nog steeds met ziekteverlof. Juf Marleen vervangt haar.

Verkeersveiligheid
Schoolroute met de auto
De werkgroep Verkeersveiligheid, de Gemeente, politie en de school adviseren u dringend
de schoolroute te rijden.
Schoolroute: U rijdt op de Plantsoensingel Noord van boven naar beneden, zodat u gebruik
kunt maken van de Kiss en Ride zone. U mag NIET parkeren aan beide zijden van de
Plantsoensingel Noord!
We willen u adviseren lopend of met de fiets naar school te komen. Als dit niet kan, kunt u
de auto parkeren op de verschillende parkeerplaatsen, maar niet op straat.
Parkeer de auto op de gewenste parkeerlocaties: op de parkeerplaats bij de begraafplaats,
op de parkeerplaats nabij de HUBO of de parkeerplaatsen bij de Dahliastraat.
Fietsstalling
Er zijn twee plaatsen om de fietsen van de kinderen neer te zetten: de fietsstalling ingang
Plantsoensingel Noord en de fietsstalling bij de parkeerplaats van de leerkrachten aan de
Oude Doetinchemseweg.
U mag uw auto hier niet parkeren. Deze parkeerplaats is voor de buurtbewoners en voor de
leerkrachten. Als u een boete krijgt voor verkeerd parkeren kan deze oplopen tot € 90. Ook
dit schooljaar wordt regelmatig gecontroleerd. Wilt u deze informatie ook doorgeven aan uw
grootouders of andere betrokkenen, die uw kind naar school brengen? Bedankt voor uw
medewerking!
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Notenvrije school
Onze school is een notenvrije school.
Op school zit een aantal kinderen met anafylaxie, dit is een ernstige vorm van allergie, vooral
voor pinda’s en noten.
De school moet toegerust zijn om deze kinderen een veilige omgeving te bieden. Van de
leerkrachten wordt gevraagd of zij ondanks de speciale zorg voor deze kinderen kunnen
voldoen aan de onderwijsbehoeften.
Wat betekent de ziekte anafylaxie voor de leerkrachten: enorme alertheid en kennis van de
symptomen van een allergische reactie.
Wat betekent dit voor u als ouder van onze school: medewerking en begrip.
We willen u dringend vragen geen pindakaas of producten waarin noten zijn verwerkt,
mee naar school te geven.

Ouderbijdrage
Het innen van de ouderbijdrage is voor de oudervereniging altijd een hele klus.
Dit schooljaar willen we het voor de ouders én de oudervereniging makkelijker maken.
Binnenkort ontvangt u een email van de school om de ouderbijdrage van €18,-- per kind per
jaar te betalen. U kunt dan betalen per IDEAL.
Wilt u toch liever de ouderbijdrage in een envelop meegeven, dat mag natuurlijk ook nog.
Heeft u vragen over de ouderbijdrage neem dan contact op met Karin R., ouder van Rosalie
uit groep 5 (voorzitter oudervereniging) of Mirjam (directeur).

Schoolmail
Heeft u nog steeds geen mail ontvangen van de school, dan wil ik dat graag weten. U mist
veel informatie als u geen mail ontvangt. Alles gaat per e-mail. Ook de leerkrachten sturen u
regelmatig een mail over de activiteiten, die plaats gaan vinden in de groep van uw kind.
U kunt hierover een mail sturen naar info@obsmontferland.nl of/en u kunt dit aangeven op
het alarmformulier, dat u maandag heeft ontvangen.

GEVRAAGD: Ouders, die meehelpen bij het controleren van luizen
Wilt u ook graag helpen op school als luizenmoeder/-vader!
Dat zou fantastisch zijn. We komen dringend ouders te kort. Iedere woensdag na een
schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen.
U kunt zich aanmelden bij Mirjam of bij Nicole (ouder van Esmay (gr.2b) en Anouck (gr3b).

We wensen u en de kinderen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe!
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