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Inhoud

Agenda oktober

Maandmemo van de groepen
Afsluiting van de pilot van IPC

5 oktober

Kinderboekenweek

5 t/m 14 oktober

Kinderboekenweek

10 oktober

Afsluiting pilot IPC

12 oktober

De kinderen hebben de middag vrij

13 oktober

Studiedag de kinderen hebben vrij.

Leerlingenraad

Haaglanden Beweegt
Leerplichtambtenaar en te laat komen
Lestijden en verlof aanvragen
Allerlei

Dag van de leraar
Landelijke stakingsactie de school is dicht

14 t/m 22 oktober Herfstvakantie
25 t/m 27 oktober Groep 8 op kamp
29 oktober

Start wintertijd, de klok gaat één uur
achteruit!

31 oktober

Schilpdag groepen 7 & 8

Maandmemo van de groepen
De afgelopen dagen heb ik, net als u, via DigiDUIF al meerdere maandmemo’s van de groepen
ontvangen. Als ik deze memo’s lees ben ik trots op het team, het wordt zo duidelijk wat er in de groepen
geleerd wordt en welke activiteiten er worden gedaan, de foto’s maken daar een prachtig geheel van. Ik
hoop dat u er als ouders net zo van geniet als ik.
Afsluiting van de pilot van IPC
De afgelopen tijd heeft u van de verschillende groepen uitnodigingen ontvangen i.v.m. de afsluiting van
de pilot IPC. Dinsdag 10 oktober tussen 13.30 en 15.30 uur zal de hele school in het teken staan van
deze afsluiting. Om deze dag extra feestelijk te maken hebben wij de wethouder van de gemeente
Rijswijk Nicole Dierdrop en het dagelijks bestuur van de Laurentiusstichting uitgenodigd, zij komen
dinsdagmiddag ook een kijkje in alle groepen nemen. Wij hopen dat u allen in de gelegenheid bent om
het werk te bekijken en de presentaties van onze leerlingen te beluisteren.
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek 2017 , met als thema Griezelen; gruwelijk eng!, is dit jaar van 4 tot en met 15 oktober.
Dit thema is moeilijk te combineren met de thema’s van IPC (International Primary Curriculum), waar wij
momenteel tot aan de herfstvakantie mee bezig zijn; Aan tafel (gr 1/2), Wat je eet, ben je zelf (gr 3/4),
Luchthavens (gr 5/6) en Nederland Waterland (gr 7/8). Daarom besteden wij dit jaar geen aandacht aan
de Kinderboekenweek.
Uiteraard vinden wij het lezen van boeken, het promoten daarvan en het leesplezier uitdragen erg
belangrijk. In plaats van tijdens de Kinderboekenweek besteden wij hier extra aandacht aan tijdens de
Nationale Voorleesdagen. Deze zijn van 24 januari tot en met 3 februari. De Nationale Voorleesdagen
zijn wat minder bekend, maar bestaan al sinds 2004. Het is een initiatief van Stichting Lezen en wordt
georganiseerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
De Kinderboekenweek-werkgroep / De Nationale Voorleesdagen-werkgroep

Leerlingenraad
Maandag 11 september heb ik kennisgemaakt met de leerlingenraad, de leerlingen de groepen 4/5 t/m 8
kwamen met mij vergaderen over de school. We hebben gesproken over ideeën die wij kunnen doorgeven
aan meester Alwin van “Haaglanden Beweegt”. De vraag is welke activiteiten de kinderen leuk vinden om
te doen na school. Meester Alwin krijgt deze ideeën binnenkort aangeboden van de leerlingenraad. De
leerlingen van de leerlingenraad zullen af en toe de tijd krijgen in de groep om aandacht te vragen voor
verschillende onderwerpen, zodat alle kinderen mee kunnen denken.
Een ander belangrijk onderwerp is het nieuwe schoolplein, hierover hebben zij heel veel ideeën, de
volgende vergadering op woensdag 1 november komen we hierop terug. De ouderraad en de
medezeggenschapsraad zal hierover ook binnenkort bijeenkomen, het is natuurlijk helemaal goed als de
leerlingenraad daarbij kan aanschuiven. Als er meer bekend is over het schoolplein dan zullen wij dat zeker
laten weten, voor dit moment is het vooral inventariseren wat de mogelijkheden zijn.

Haaglanden Beweegt
Na de lancering van de Ontdekkersbrochure op het Ontdekkersevenement 24 september jl. in de Bogaard,
zijn afgelopen week de brochures weer verdeeld onder de kinderen van de Mariaschool.
Er is weer veel leuks te beleven in Rijswijk. De vakantieactiviteiten en school- en wijkprogramma’s zijn
gratis bij te wonen na inschrijving. De cursussen vragen om een kleine vergoeding.
Voor diegene die het boekje gemist hebben, het digitale boekje zit in de bijlage van deze Info.
Doe er jullie voordeel mee!
Met vriendelijke groet,
Alwin Uding
Programmacoördinator Haaglanden Beweegt
Leerplichtambtenaar en te laat komen
Afgelopen week is onze leerplichtambtenaar bij ons op school geweest, zij heeft op die dag 3 laatkomers
genoteerd. Sinds de 1e INFO zijn veel ouders met hun kinderen op tijd in de school en kunnen de lessen
op tijd starten. Zoals u weet beginnen de lessen om 8.45 uur en moeten de kinderen dus voor die tijd in
de klas aanwezig zijn. Wij zijn blij dat zoveel ouders en kinderen het belangrijk vinden om rekening te
houden met de start van de lessen, dat is een compliment waard.
Te laat komen:
Voor u als ouders/verzorgers is het volgende beleid bij te laat komen belangrijk om te weten:
3x De leerkracht spreekt de ouders/verzorgers aan
6x De leerkracht meldt dit bij de directie, de directeur spreekt de ouders/verzorgers aan of worden
schriftelijk op de hoogte gesteld over de melding bij Leerplicht en aantal keren te laat. Leerplicht
stuurt een waarschuwingsbrief of ouders worden uitgenodigd voor gesprek.
9x De leerling blijft te laat komen. School doet nogmaals melding bij Leerplicht, ouders worden
uitgenodigd door Leerplicht.
Lestijden, verlof aanvragen Allerlei

Lestijden van 8.45 uur tot 12.15 en van 13.30 tot 15.30 uur dit betekent dat de lessen stoppen om 12.15
en 15.30 uur de kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen dan 5 tot 10 minuutjes later beneden/buiten. Bij
de kleuters zorgen de leerkrachten dat ze voor die tijd op het plein zijn, zo lopen de kinderen elkaar niet
in de weg.
Mocht u voor een belangrijke gebeurtenis verlof willen aanvragen dan kan dat door een verlofformulier
in te vullen. Ik wil u vragen het verlofformulier bijtijds op te halen en in te vullen, liefst 2 weken van
tevoren. De redenen waarvoor u verlof kunt aanvragen staan achterop het formulier, zo weet u al vooraf
of de directeur verlof mag verlenen.
Allerlei
Heeft u thuis een opruimdag en wilt u spullen aan de school geven?
Wij zijn op zoek naar:
 Donald Duck Junior
 Oude encyclopedieën of andere naslagwerken die wij kunnen gebruiken voor verschillende
thema’s in de school. U kunt deze spullen afgeven bij Fabiana, alvast hartelijk bedankt.
Wilt u, samen met ons, erop toezien dat kinderen hun fiets aan de hand meenemen naar de
fietsenstalling?
Vriendelijke groeten, namens het team,
Frédy Beekkerk van Ruth

