Jaargebonden informatie schooljaar 2018 - 2019

OBS ’t Vogelnest
Leeuwerik 3
2411 KR Bodegraven
0172 – 614 330
Email: info.tvogelnest@stichtingklasse.nl
Website: www.tvogelnest.nl
OBS ’t Vogelnest

@obstvogelnest

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Graag heten wij weer iedereen van harte welkom aan de start van een nieuw schooljaar!
In dit boekje vindt u alle belangrijke informatie voor het schooljaar 2018 – 2019. Wij hopen hiermee
een duidelijk overzicht te geven van de actuele jaargebonden informatie en de al bekende
activiteiten. Wij vragen u dit goed te bewaren gedurende dit schooljaar.
De complete schoolgids kunt u eveneens op onze website: www.tvogelnest.nl vinden. Een gedrukt
exemplaar van de schoolgids kunt u aanvragen bij de directeur.
Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.
Team van ’t Vogelnest

OBS ’t Vogelnest ---- Leeuwerik 3 ---- 2411 KR Bodegraven ---- 0172 – 614 330

Pagina 2

1. Inhoudsopgave
Pagina
Voorwoord

2

1. Inhoudsopgave

3

2. Teamsamenstelling

4

3. Schooltijden

4

4. Rooster gym- dans- en godsdienstlessen

5

5. Aanwezigheid directeur

5

6. Intern begeleider

5

7. Conciërge

5

8. Afspraken met leerkrachten

5

9. Eten, drinken en traktaties op school

6

10. Ziekmeldingen

6

11. Verlof aanvragen

6

12. Hulpouders

6

13. Overblijfregeling

6

14. Informatieverstrekking

7

15. Huisregels

8

16. Sporttoernooien

8

17. Jaarkalender schooljaar 2018-2019

9

18. Vakantierooster

11

OBS ’t Vogelnest ---- Leeuwerik 3 ---- 2411 KR Bodegraven ---- 0172 – 614 330

Pagina 3

2. Teamsamenstelling
Groep 1/2

Groep 4/5

Hennie Slokker
Conny Bouwmeester
Annelies van Rijn
Sabine Overbeek
Trudy Kerkhof

Groep 6

Edgar van Dijk

Groep 7/8

Madelief Vollering

Groep 3/4

Interne begeleider
Leerkracht plusonderwijs
Vakleerkracht dans
Vakdocent gym
Conciërge
Administratie
Directeur
MT

Marjan van Wijk
Elise Broekman
Sportpuntgouda
António Gouveia Reis
Inge van Wichen
Madeleine van Noordt Wieringa
Madeleine – Marjan – Madelief

3. Schooltijden
Alle groepen

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
08.30 – 12.00 08.30 – 12.00 08.30 – 12.15 08.30 – 12.00 08.30 – 12.00
13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

De school is tien minuten voor aanvangstijd open. Daarom vragen wij u de kinderen niet vroeger naar
school te brengen. Ook willen we graag dat u uw kind(eren) op tijd brengt in verband met de rust in
de klas en het op tijd starten van de les.
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4. Rooster gym-, dans- en godsdienst lessen
Groep 1 / 2

Dans: maandagochtend

Groep 3/4

Dans: maandagochtend
Gym: donderdagochtend
Dans: maandagochtend
Gym: donderdagochtend
Gym: maandagmiddag
Gym: donderdagochtend
Gym: maandagmiddag
Gym: donderdagochtend
Godsdienstonderwijs (christelijk of islamitisch)
en humanistisch onderwijs

Groep 4/5
Groep 6
Groep 7/8
Groep 3 t/m 8
Donderdagmiddag

Uit hygiënische overwegingen is gymkleding voor de groepen 3 t/m 8 verplicht. Hieronder verstaan we
een gympakje of broekje met shirt en gymschoenen.
5. Aanwezigheid directeur
De directeur, Madeleine van Noordt Wieringa, is op dinsdag en vrijdag en om de week op woensdag
aanwezig op school. Op deze wijze is de directeur in de gelegenheid om contact te hebben met alle
teamleden.
Madeleine zal komend schooljaar koffieochtenden organiseren. Ouders zijn welkom om koffie te
komen drinken en informeel te komen praten over onderwijs. Eventueel kunnen bepaalde thema’s
besproken worden.
6. Intern begeleider
Onze IB-er, Marjan van Wijk, is twee dagen per week werkzaam op ’t Vogelnest.
Iedere dinsdagochtend houdt zij open spreekuur van 8.30 uur tot 9.00 uur. U kunt uiteraard ook een
afspraak met haar maken.
7. Conciërge
Onze conciërge, António Gouveia Reis, is op maandag en woensdag tot 14.30 uur op school
aanwezig.
8. Afspraken met leerkrachten
Wij vinden uw betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind erg belangrijk. Daarom stellen wij
persoonlijk contact zeer op prijs. U kunt altijd een afspraak maken.
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9. Eten, drinken en traktaties op school
Ochtendpauze
Er is tijdens de ochtendpauze gelegenheid om te drinken en een gezond tussendoortje te gebruiken.
Snoep en koolzuurhoudende frisdranken zijn niet toegestaan. Op woensdag hebben wij een fruitdag.
Op deze dag nemen de kinderen (naast drinken), alleen fruit en/ of groente mee naar school.
Tot slot vragen wij u op bekers en trommels de naam van uw kind(eren) te vermelden.
Traktatie
Op school trakteren de kinderen als ze jarig zijn in hun eigen groep en mogen ze de klassen rond. Om
rekening te houden met leerlingen die een traktatie niet mogen vanwege medicijnen en/of een
allergie hebben, is het verstandig om vooraf met de leerkracht te overleggen. Tevens willen wij het
snoepen zoveel mogelijk beperken. Daarom adviseren wij om uw kind geen zoetigheid te laten
trakteren.
10. Ziekmeldingen
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u vriendelijk dit zelf (en niet door
broertjes of zusjes) aan ons te laten weten. Bij voorkeur voor aanvang van de lessen (vóór 8.30 uur
en vóór 13.00 uur). Op deze manier hoeven wij onze lessen niet te onderbreken om na te gaan
waarom een leerling niet op school is. Mededelingen over een bezoek aan huisarts of tandarts horen
wij ook graag van uzelf.
Wij verzoeken u deze afspraken bij voorkeur na schooltijd te plannen.
11. Verlof aanvragen
Er is een aantal dagen waarvoor u voor uw kind(eren) verlof kunt aanvragen. Op onze website kunt u
hierover meer informatie vinden. Formulieren om verlof aan te kunnen vragen, zijn bij de directie
verkrijgbaar. Als een verzoek tot verzuim meer dan 10 dagen betreft, dan sturen wij het verzoek door
naar de betreffende ambtenaar leerplichtzaken in Bodegraven.
12. Hulpouders
Ook komend schooljaar willen wij graag gebruik maken van de hulp van veel ouders. Wij hebben
ervoor gekozen om te werken met klassenouders. Wij hopen ook dit jaar weer op veel enthousiaste
ouders.
13. Overblijfregeling
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven Hier zijn kosten aan
verbonden. U kunt uw kind opgeven via het volgende telefoonnummer: 06 - 142 386 48, bij voorkeur
’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur. Wij verzoeken u dringend bij ziekte uw kind zelf af te melden via
hetzelfde nummer.
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14. Informatieverstrekking
Infoblad
Op de eerste maandag van iedere maand komt ons Infoblad uit. Deze wordt op Social Schools gezet.
Social Schools
We werken met Social Schools, een online communicatieplatform in een afgeschermde omgeving. Het
doel is om u op een interactieve wijze op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in de groep en
het delen van activiteiten.
Algemene informatie avond
Omdat we dit jaar starten met de Kanjertraining in alle groepen, is er op maandagavond 1 oktober
een ouderavond hierover. In het begin van het schooljaar zijn ook de omgekeerde oudergesprekken.
Hiervoor wordt u uitgenodigd via social schools. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een
gespreksformulier.
In het begin van het schooljaar zijn er dus twee momenten waarop verwacht wordt dat u aanwezig
bent. Om deze reden ontvangt u dit jaar de algemene informatie over de groep op papier, zodat u
niet nog een keer naar school hoeft te komen.
Privacy
In het kader van de nieuwe wetgeving rondom privacy vragen we u niet ongevraagd foto’s van de
kinderen te maken en deze te delen op openbare social media.
Twitter en Facebook
Nieuwtjes die voor iedereen leuk zijn om te weten worden op Facebook geplaatst:
Vogelnest
Op Twitter kunt u ons volgen:

OBS ’t

@obstvogelnest
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15. Huisregels
Wij hebben voor de kinderen een aantal huisregels opgesteld. Deze hangen in de lokalen en worden
met de kinderen besproken. Daarnaast vragen wij aan alle ouders/verzorgers van onze school
rekening te houden met de volgende zaken:
 Wij starten graag op tijd met onze lessen. Daarom verzoeken wij u uw kind(eren)
op tijd te brengen en het lokaal te verlaten als de lessen starten. Wilt u er ook
rekening mee houden dat wij de ruimtes buiten de lokalen gebruiken om met
kinderen te werken? Op deze manier willen wij zoveel mogelijk rust in onze school
creëren.
 Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen wij u om buiten te wachten tot de
kinderen naar buiten komen.
 We lopen op het schoolplein. De kinderen die dicht in de buurt wonen, komen
lopend school om de hoeveel fietsen in de fietsenstalling te beperken.
 Wij verzoeken iedereen dringend om in de school en op het schoolplein Nederlands
te spreken.
 Wij verzoeken u vriendelijk om niet voor schooltijd met vragen/problemen bij de
leerkracht te komen. U kunt altijd een afspraak maken voor een moment na
schooltijd.
 De peuters en kleuters maken gebruik van de kleuteringang. De groepen 3 t/m 8
maken gebruik van de hoofdingang.
16. Sporttoernooien
We hebben besloten om dit jaar te deelnemen aan de volgende sporttoernooien:




Volleybaltoernooi
Waterpolotoernooi
Schaaktoernooi

groep 5 t/m 8
groep 4 t/m 6
groep 5 t/m 8
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17. Jaarkalender schooljaar 2018-2019
Augustus
Maandag
27-08
Start nieuwe schooljaar
September
Deze maand
Maandag
10-09
Dinsdag
11-09

OOG-gesprekken
Gezamenlijk gespreksavond OOG-gesprekken
Oude kleding wordt opgehaald

Oktober
Maandag
Woensdag
Vrijdag

01-10
03-10
12-10

Ouderavond Kanjertraining
Start Kinderboekenweek (tot 13-10)
Maandactiviteit open podium KBW

November
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

01-11
09-11
05-11
13-11
16-11

Doekunst
Het Nationaal Schoolontbijt
Kijkkunst groep 3/4a
Praktijkdag: Kanjertraining
Maandactiviteit groep 7/8

December
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

05-12
20-12
21-12

Sinterklaasviering
’s Avonds Kerstviering, kinderen ’s middags vrij
Alle kinderen om 12.00 uur uit (Kerstvakantie)

Januari
Donderdag
Vrijdag
Maandag

17-01
18-01
28-01

Kijkkunst: 3 weken projectkist in de klas
Maandactiviteit groep 6
Kijkkunst groep 4b/5 en groep 6

Februari
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

15-02
18-02
22-02

1e rapport
Rapportavond
Maandactiviteit groep 1/2

Maart
Vrijdag
Vrijdag

22-03
29-03

Kijkkunst groep 7/8
Maandactiviteit groep 3/4
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April
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag

02-04
12-04
16-04
17-04

Oude kleding inzameling
Koningsspelen, ’s middags vrij
Iep-eindtoets groep 8
Iep-eindtoets groep 8

Mei
Vrijdag

24-05

Maandactiviteit groep 4/5

Juni
Dinsdag
Donderdag

11-06
13-06

Schoolfotograaf
Doekunst groep 3/4a en groep 4b/5

Juli
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

05-07
09-07
12-07
15-07
16-07
17-07
19-07

2e rapport
Rapportavond
Eindfeest
Eindmusical voor de kinderen van de school
’s Avonds eindmusical voor de ouders
Doorschuifochtend
12.00 uur alle kinderen vrij (zomervakantie)
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18. Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Extra lesvrije week
Zomervakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
19 april 2019 t/m 3 mei 2019
30 mei 2019 t/m 10 juni 2019
22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

Studiedagen team – alle leerlingen vrij
Vrijdag
19 oktober 2018
Woensdag
7 november 2018
Maandag
4 februari 2019
Vrijdag
15 maart 2019
Maandag
1 juli 2019
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