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Florian geboren
Afgelopen vrijdag is Marjan Bakker bevallen van een prachtige zoon. Zowel Marjan als
Florian maken het goed. We feliciteren Marjan en Dylan van harte en wensen ze alle geluk
toe.

Wandelen voor Water
Het weer zat mee en het was opnieuw een gezellige wandeling voor het goede doel! Er is
tot nu toe € 4036,- geteld. Geweldig, toch! Echt een top-resultaat, gezien het feit dat er
maar 3 scholen meeliepen!
Er komen zeker nog een paar envelopjes binnen. Maar nu alvast hartelijk dank aan alle
kinderen voor het meelopen en ophalen van zó veel sponsorgeld voor het waterproject in
Kenia!

Schoolarts
De schoolarts voor onze school en onze regio is Mevrouw Anjella Huijgen.
Zij onderzoekt periodiek onze leerlingen. Hiervoor krijgt u dan een oproep.
Wat veel ouders niet weten is, dat je bij haar ook altijd terecht kunt voor een extra ogen- of
gehoortest van uw kind. Zij komt in een onderzoek er regelmatig achter, dat kinderen met
bv. een taalachterstand, bepaalde klanken niet goed kunnen horen. Een goed gehoor is
zeer essentieel om alle klanken zuiver te kunnen horen. Kinderen die naar logopedie gaan
of andere taal/ leesproblemen hebben moeten ook altijd voor de zekerheid een gehoortest
krijgen.
Denkt u dat een ogen- of gehoortest nodig is voor u kind, dan kunt u met de schoolarts
een afspraak maken. Zij is hierin gespecialiseerd.
Adres:
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Mevrouw Anjella Huijgen
Burgemeester de Bordesstraat 80
1400 AG Bussum
035 6926350
website: jggv.nl
Voorstelling groep 5
Sinds een aantal weken komen de kinderen van groep 5 elke maandag- en
dinsdagmiddag bij elkaar om muzieklessen te volgen. Tijdens deze muzieklessen wordt er
door de kinderen met veel enthousiasme geoefend.
Dit moet natuurlijk beloond worden met een geweldige eindpresentatie. Deze presentatie
zal plaatsvinden op maandagmiddag 10 april in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26 in
Muiderberg.
De voorstelling start om 13.30 uur.
Protocol schoolverzuim en te laat komen.
Te laat komen en de leerplicht.
Vanaf 1 april 2017 zal, net als in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar
beroepsonderwijs, het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs
verplicht worden gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters
beter in beeld gaan brengen. U bent al bekend met het protocol voor vrijstelling
schoolbezoek (extra verlof). Dit verlof kunt u aanvragen bij de directeur van onze school.
Hiernaast bestaat het protocol voor te laat komen. Dat bestaat uit :
5x te laat op school komen: ouders hebben een gesprek met de leerkracht.
Nog eens 5x te laat : ouders hebben een gesprek met de directeur.
Nog eens 5x te laat : melding bij de leerplichtambtenaar, deze stuurt een brief en/of nodigt
ouders uit voor een gesprek.
Wij openen onze school 10 minuten voor de aanvang van de lessen. De meeste kinderen
zijn altijd ruim op tijd in de groep. Dat is een rustige en fijne start voor de kinderen en
leerkracht.

Maandkalender
week

14

04 april

Theoretisch Verkeersexamen gr. 8

week

15

10 t/m 12 april
12 t/m 13 april
13 april
14 april

Groep 7/8 op kamp
Groep 5/6 op kamp
Lunch gr. 1 t/m 4
Goede Vrijdag: geen school

week

16

17 april
18,19,20 april
19 april
20 april
21 april

Tweede Paasdag: geen school
Eindcito groep 8
tweede ronde schoolvoetbal (Weesp)
Koningsspelen onderbouw gr. 1 t/m 4
Koningsspelen bovenbouw gr. 5 t/m 8
Koningsontbijt voor de hele school

week

17 en 18

24 april t/m 5
mei

Meivakantie

