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NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Beste ouders;
Het is bijna zover!! Na de Kerstvakantie zullen onze schooltijden veranderen.
U ontving op 1 oktober j.l. een brief hierover.
Hieronder vermelden we de nieuwe tijden nogmaals.
Deze tijden gaan gelden voor alle groepen:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.25 – 12.00
13.15 – 15.15
5:35 uur
8.25 – 12.00
13.15 – 15.15
5:35 uur
8.25 – 12.25
’s middags geen les
4:00 uur
8.25 – 12.00
13.15 – 15.15
5:35 uur
8.25 – 12.25
’s middags geen les
4:00 uur +
Totaal aantal lesuren per week voor alle kinderen: 24:45 uur

Let u met name op de in rood aangegeven tijden want die zijn nieuw!
We starten ’s morgens 5 minuten eerder, op woensdag komen er 10 en op vrijdag 25 minuten op het
einde van de ochtend bij.
Met het bovenstaande rooster menen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de
ouders. Het aantal lesuren per week en schooljaar komt hiermee op het gewenste aantal lesuren uit.

VERDERE ORGANISATIE…
Met het wijzigen van de tijden veranderen enkele vertrouwde zaken mee:

Geen kleuterinloop meer
Alle kinderen zijn op het plein waar uiteraard voldoende toezicht is.
Vijf minuten vóór aanvang van de lestijd zullen alle leerkrachten ook buiten zijn zodat de kinderen
samen met hun leerkracht naar binnen kunnen gaan.

Dat ziet er in tijd als volgt uit:


Toezicht op het plein vanaf 8.10 uur, dus een kwartier vóór schooltijd. Op beide locaties
kunnen kinderen al wel eerder het plein op maar dan is er nog geen pleinwacht.



Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Dat is het signaal voor de kinderen en de leerkrachten die
inmiddels buiten zijn om naar binnen te gaan.



Alléén de ouders van de kinderen in groep 1 mogen desgewenst mee naar binnen lopen, alle
andere kinderen lopen met de leerkracht naar binnen.



Om 8.25 uur gaat de tweede bel waarmee de officiële lestijd begint. Dit willen we graag met
nadruk melden! Wij moeten ons wettelijk aan deze tijden houden, de schoolinspectie
controleert daar ook op. Om 8.25 uur dient de les te beginnen.

’s Middags gaat dit op maandag, dinsdag en donderdag precies zo. Pleinwacht vanaf 13.00 uur, de
eerste bel om 13.10 en de tweede om 13.15 uur waarmee ook weer de lestijd begint.

Verdere logistiek..
Er zijn nog enkele aanvullende logistieke zaken die op beide locaties niet hetzelfde zijn.
Ook wij moeten natuurlijk in de eerste periode zien hoe alles in zo’n nieuwe situatie gaat lopen!
Over een aantal weken horen we graag van u terug hoe u de nieuwe situatie ervaart.
Indien nodig kunnen er organisatorische details aangepast worden als dat achteraf beter of
praktischer blijkt te zijn. We informeren u hier nog nader over.
Om verwarring tussen de beide locaties te voorkomen gaat deze berichtgeving afzonderlijk, dus niet
in deze Heksenketel.

START PEUTERTUIN GROENE HIL
Is uw kind bijna 2 jaar en de wereld aan het ontdekken?
Kober Kinderopvang en basisschool Burgst - Groene Hil hebben plannen
om een peutertuin in de school te starten.
De peutertuin is bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar. Het kind went aan
een andere omgeving, ontwikkelt zich spelenderwijs en leert met andere
peuters om te gaan. Het is een goede voorbereiding op de basisschool.
De peutertuin zal nauw samenwerken met de Groene Hil, zodat de overgang naar groep 1 soepel zal
verlopen.
Voordat we gaan starten willen we eerst onderzoeken of er interesse is voor deze peutertuin.
Je kunt je hiervoor opgeven bij de unitmanager van Kober, Anja Struikman.
Wil je eerst wat meer informatie, kun je hiervoor ook bij haar terecht.
Anja Struikman:
Telefoon: 06 53465633 of via e-mail: astruikman@kober.nl

VERSLAG AGNESSCHOOL
Bij deze Heksenketel treft u een apart PDF aan met een verslag over de Agnesschool in Oeganda.
Zoals u wellicht nog weet hebben wij eerder via ons Kerstproject een geldbedrag bijeengebracht om
deze school te steunen. In het verslag leest u hoe het op dit moment met de school en de kinderen
gaat.

KERSTVAKANTIE 2015

Morgen, vrijdag 18 december,
begint de Kerstvakantie voor
alle kinderen om 12.00 uur.
Wij wensen u allen
fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2016 toe!
We zien iedereen graag weer terug
op maandag 4 januari 2016 !!

