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Kalender 

1 november Studiedag Alle leerlingen vrij  
Opvang open 

5 november Nationaal schoolontbijt Gehele Kindcentrum  

10 en 12 november Schoolfotograaf Gehele Kindcentrum 

 

Studiedag 

Aanstaande maandag is de school gesloten. Er is dan een studiedag. Wij houden ons deze 

studiedag bezig met begrijpend lezen, luisteren en kijken. Ook zullen we het gaan hebben 

over nieuwe rapporten en feedback geven. We kijken uit naar een leerzame dag met elkaar.  

Leerkrachtwisseling 

Zoals u weet is juf Rianne vandaag voor het laatst. We willen haar bedanken voor haar inzet 

de afgelopen weken.  

We hebben u in een eerder bericht laten weten dat het vinden van een leerkracht 

momenteel heel lastig is. Wij hebben voor nu intern moeten kijken naar een oplossing.  

Vanaf dinsdag 1 november ziet het er als volgt uit.  

Groep 6 Juf Amber Ma, di, do en vr 

Groep 6 Meester Ralph  Woensdag 

Gym Meester Ralph Ma, di, do en vr 

Groep 8a Juf Ruby-Ann Alle dagen 

Groep 8b  Juf Esther Ma, di, do en vr 

Groep 8b Meester Johan Woensdag 

Groep 2a Juf Nadia Woensdag 
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Te laat kom regeling 4-8-12-16 

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is 

ongeoorloofd verzuim. Als uw kind te laat komt of later komt, dan moet er eerst een briefje 

worden gehaald. Dit briefje wordt aan de leerkracht gegeven bij binnenkomst. Van de 

briefjes wordt een registratie bijgehouden. Wanneer uw kind 4 keer te laat is gekomen, 

wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Na 8 keer wordt u door de directie 

uitgenodigd voor een gesprek op school en na 12 keer moet de school het aantal keren te 

laat komen gaan melden bij de leerplicht (DUO). In het geval uw kind 16 keer te laat is 

gekomen, zal de leerplicht u uitnodigen voor een gesprek. De regeling geldt in principe voor 

het gehele schooljaar. Daarbij heeft een leerling die 12 keer per maand te laat komt een 

andere urgentie dan een leerling die 12 keer in een heel schooljaar te laat komt. Deze 

maatregel geldt voor alle leerlingen. De regeling is opgesteld door de afdeling leerplicht van 

de gemeente Den Haag. 

Nationaal schoolontbijt 

Vrijdag 5 november is het nationaal schoolontbijt. Wij doen hier als kindcentrum aan mee. 

Deze dag zullen wij in de klassen gaan ontbijten met elkaar. We krijgen een heerlijke box vol 

met gezonde ontbijtspullen en maken er iets gezelligs van in de groepen.  

In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel Nederland 

samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste start van de dag. Zo 

leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond te 

ontbijten. 

 

 

Kamp groepen 8  

Deze week zijn beiden groepen 8 op kamp geweest naar Wilhelminaoord. Het is een fantastische 

week geweest met prachtig weer en leuke activiteiten.  

Vreedzame school en vreedzame wijk 

Voor de sociale-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode De Vreedzame school. 

Wij werken met blok 2.  In dit blok staat ‘we lossen conflicten zelf op’ centraal. Leerlingen leren 

hoe ze zelf (zonder hulp van de leerkracht) conflicten constructief kunnen oplossen. 

Met een aantal andere scholen uit de wijk gaan we er met elkaar voor zorgen dat we ook 

een vreedzame wijk krijgen. In veel wijken is het succes van De Vreedzame School 



doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een 

samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die actief zijn met 

jeugd en ouders in de wijk. 

 

 

 

Vragen en informatie 

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer  

070-3948687. Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Social Schools contact 

opnemen met de leerkracht.  

 

 

 

 


