MATTHIAS NIEUWS
1-12-2018

Telefoon: 072-5403606
E-mail: matthias@saks.nl
Website: http://www.matthias-saks.n

Belangrijke data
December 2018
03-12
05-12
06-12
06-12
10-12
13-12
20-12
20-12

08:30-14:00 uur
09:30 uur
09:30-10:15 uur
ochtend
08:45-10:15 uur
08:45-10:15 uur
17:30 uur

Schoen zetten op school
Sinterklaas op school
We starten een uurtje later i.v.m. pakjesavond
Ouderkamer, helpen met opruimen sinterklaasspullen.
Ouders versieren de hal en gang in Kerstsfeer (hulp is altijd welkom)
Ouderkamer (juf Ilja verteld over de nieuwe taal methode)
Ouderkamer (in het teken van de Kerst)
Kerstdiner op school voor alle groepen.

22-12-2018 t/m 06-01-2019 Kerstvakantie

Alvast noteren Januari 2019
07-01

08:30 uur

Weer naar school
Start: Groep 8 in het buurthuis
Instroomgroep 1.

Digitaal mededelingenbord
Alle belangrijke mededelingen/ activiteiten ziet u terug op het digitale mededelingenbord in de hal.

Aanwezigheid directie
De directeur Dhr. Lex Heijke: op wisselende dagen.
De adjunct-directeur Mevr. Conny Hertsenberg: maandag t/m vrijdag.
Mocht u iets willen vragen of bespreken kom gerust langs voor een gesprek of afspraak.

Organisatiewijziging m.b.t. lokalen.
De directie van de Matthiasschool is voornemens om per 7 januari 2019, de huidige groep 8 van de
school, te herplaatsen naar het (nieuwe) buurthuis.
De reden van deze herplaatsing heeft te maken met ruimte -(lokaal) gebrek binnen de huidige
schoolsituatie.
De reden hiervan is groei van het leerlingaantal, waardoor er ruimtegebrek aan onderwijslokalen is.
Bij de kleuters is er langzamerhand sprake van een te groot leerlingaantal voor de huidige groepen ½.
➢ Meer informatie hierover vindt u in de extra brief/ bijlage.

Formulieren Wet op de Privacy & Telefoon gegevens.
•
•
•

Veel ouders hebben ze al ingeleverd, onze dank daarvoor.
Willen de ouders die dit nog niet hebben gedaan dit zo spoedig mogelijk doen.
Nieuwe formulieren zijn verkrijgbaar bij juf Conny.

Oproep: Oudertevredenheidsonderzoek.
(t/m 8 december mogelijk)
In deze drukke tijd begrijpen wij dat het u is ontgaan, het invullen van het tevredenheid onderzoek.
Voor de school, dus voor uw kinderen, is het fijn om te weten waar u als ouder aangeeft waar u
tevreden mee bent en wat nog aandacht verdient.
Hieronder vindt u ook de link:
Klik a.u.b. met de muis op http://www.comparant.nl/OTPLK5m om de vragenlijst in te vullen.
De toegangscode voor onze school is MTTs3084

Hij komt, hij komt, ook op de Matthias.
Maandag 3 december:

➢ De hele school mag schoentje zetten.
➢ De kinderen van groep 6, 7 en 8 brengen hun surprise mee naar school.

Woensdag 5 december:

Sinterklaas komt op school!
Om 08:30 uur verwachten wij de Sint.
Zorg dat u met uw kind op tijd komt.

Geef Kind en Sint de ruimte om elkaar te ontmoeten.
De leerkrachten staan ook op het plein. Wij vragen aan u als ouder achter de kinderen te gaan staan
zodat alle kinderen vooraan kunnen staan.

Donderdag 6 december:
De school start één uur later i.v.m. pakjesavond.
De school start dus om 9:30 uur.
(Mocht u deze ochtend problemen hebben met de opvang van uw kinderen,
neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.)

Kerst 2018:
Binnenkort ontvangt u een aparte nieuwsbrief met alle activiteiten
rond om de kerstviering op onze school

Rondleiding bij AZ.
Net als vorig jaar zullen er in de kerstvakantie activiteiten worden
georganiseerd voor de jeugd in Overdie en Kooimeer. 1 van de
activiteiten is een gratis rondleiding bij AZ op woensdag 2 januari van
11:00-13:00 uur. We zijn erg blij dat AZ dit jaar ook een activiteit wil
aanbieden.
Kinderen kunnen zich hiervoor opgegeven via het volgende e-mailadres; aanmelden-act@saks.nl Bij
de aanmelding is het van belang dat de kinderen aangeven op welke school ze zitten. Er is in totaal
nog plek voor 12 kinderen. Deze plekken zullen eerlijk over onze scholen worden verdeeld. De
kinderen zullen verzamelen bij Overdie Ontmoet en samen met Diederik Dorbeck van Overdie
Ontmoet naar AZ gaan. De rondleiding wordt afgesloten met het eten van pannenkoeken bij Overdie
Ontmoet.

Schoolfruit
Ook dit jaar doen wij weer mee met het
Schoolfruit.
De eerste weken van het Schoolfruit hebben we
bananen, verschillende soorten appels, peren,
verschillende soorten meloen en wortels
ontvangen. De leerlingen hebben ervan gesmuld.
Iedere week krijgen wij van de leverancier een
gevarieerd aanbod. De leerlingen krijgen iedere
woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit. Deze dagen hoeft u uw kind geen tussendoortje mee
te geven. Dit betekent dat u zelf op de maandag een tussendoortje (het liefst ook fruit) mee geeft, op
de dinsdag een stuk fruit.
Waarom schoolfruit?
• Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
• Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel,
krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
• Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer
soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
• Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en
groente.
• Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Op naar het nieuwejaar, goede voornemens.
Graag extra aandacht voor de volgende onderwerpen:
BUITENSPELEN en hoe gedraag je je dan.
Het is ons opgevallen dat de omgang van de kinderen met elkaar tijdens het buitenspelen steeds
ruiger wordt. Ook wordt er taal gebruikt die niet wenselijk is. Kinderen stoeien, dat hoort erbij, maar
vaak gaat stoeien over in vechten omdat grenzen niet worden gerespecteerd.
Wij hebben daarom gedacht een aantal regels op te moeten stellen om het gedrag en de omgang
met elkaar in goede banen te leiden.
Regel 1: Je blijft van elkaar af
Regel 2: Je praat respectvol met elkaar
Regel 3: Je luistert naar de leerkracht
Tijdens het buitenspelen zal erop worden gelet dat kinderen zich aan deze regels houden.
Daarnaast verwachten wij van ouders dat zij ook hierin het voorbeeld zijn voor hun kinderen en als
het fout gaat dat zij hier ook met hun kinderen over praten. Samen kunnen wij ze laten opgroeien tot
respectvolle mensen.

Koud buiten – warm binnen
De kachel staat weer aan. Net als bij u thuis willen wij graag de warmte binnen houden. Regelmatig
lopen zowel ouders als kinderen naar binnen en naar buiten zonder daarbij de deur achter zich te
sluiten. De warmte vliegt dan echt de deur uit. Zeker wanneer het een beetje stevig waait. Wilt u zo
vriendelijk zijn om de deur te sluiten? Ook als deze al openstond voordat u aan kwam. In dat geval is
uw voorganger het even vergeten. Wij zijn erg blij met uw medewerking.

ROKEN op en rondom het SCHOOLPLEIN
Wij zien nog steeds dat er door ouders gerookt wordt op het schoolplein.
Omdat wij graag aan de kinderen willen meegeven dat roken ongezond is
willen wij de schoolomgeving ook rookvrij houden. Wij vragen uw
medewerking om bij het halen en brengen niet te roken op het schoolplein.
Het schoolplein loopt tot en met de fietsrekken aan de voorzijde.
Dus ook uw sigarettenpeuken weggooien op het plein of de stoep voor school.
Wij rekenen op uw medewerking.

Nog aan aantal afspraken op een rij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ouders van de alle groepen mogen met hun kind mee naar binnen, totdat de tweede bel
gaat.
Bij einde schooltijd blijven de ouders buiten wachten. De kleuters komen via de zijdeur,
kleuterplein, naar buiten.
Pas als de leerkracht met de hele groep buiten staat worden de kinderen aan de ouders
overgedragen. Dit is nodig voor de leerkracht om overzicht te houden en de kinderen veilig
met de juiste personen mee te laten gaan.
De deur gaat open om 8.20 uur.
De lessen starten om 8.30 uur.
De leerkrachten en de leerlingen zijn op tijd in de klas aanwezig om de lessen te kunnen
starten.
Ouders zijn na schooltijd welkom met vragen, na 14:30 uur. Voor schooltijd is de aandacht
van de leerkracht voor het kind.
Ouders kunnen altijd bij de directie terecht met vragen. Leerkracht gerelateerde zaken
bespreekt u eerst met de leerkracht.
Dinsdag en donderdag eten wij standaard fruit op school. Zorgt u voor schoongemaakt en
makkelijk te consumeren fruit. Ook dit jaar is er op woensdag, donderdag en vrijdag
schoolfruit. (nov- april)
Matthias stimuleert het drinken van water. Water is gezonder dan de suikerhoudende
fris/fruit drankjes in pakjes of uit siroop. Wij drinken in ieder geval op donderdag water. Wij
hopen de kinderen samen met u te stimuleren om ook op andere dagen water te drinken.
Honden graag buiten laten, niet mee in de school i.v.m. allergieën en bange kinderen.
Kinderen vieren graag hun verjaardag op school met een traktatie. Wij willen u vragen deze
te beperken tot 1 ding. Dit is echt voldoende om je jarig te voelen. Een gezonde traktatie
vinden wij helemaal geweldig.

Verzoeken om verlof
Wij hebben als school regelmatig contact met de leerplichtambtenaar. In dit overleg wordt er
gekeken naar de verlofaanvragen buiten de vakanties om, het is goed om de regels nogmaals
onder de aandacht van u te brengen. Hieronder de regels die de leerplicht hanteert voor
verlofaanvragen.
Bij het aanvragen van verlof dient u ten alle tijden een aanvraagformulier in te vullen, deze
kunt u bij de directie vragen.
VERZOEKEN OM VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES:
De hoofdregel is: het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of
vrije dagen te krijgen.
Het is uitsluitend mogelijk om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen als de ouders
vanwege de specifieke aard van het beroep niet in de gelegenheid zijn om in een
schoolvakantie in dat schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie te kunnen. Dus
als u wel in de kerstvakantie weg kunt maar niet in de zomervakantie heeft u geen recht op
extra verlof.
Voorbeelden van beroepen kunnen zijn: agrarische sector, horeca (strandtenthouders en
campingbazen). Belangrijk is dat vastgesteld moet worden dat een substantieel deel van het
gezinsinkomen tijdens de vakantie wordt verdiend. De bewijslast hiervoor ligt bij de ouders.
Dit kan blijken uit een werkgeversverklaring met daarin een toelichting waarom er geen
verlof in een schoolvakantie in dat schooljaar kan worden gegeven. Voor zelfstandigen geldt
dat ze moeten kunnen aantonen door middel van bijvoorbeeld een accountantsverklaring
dat er onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s zouden zijn als u toch in een
schoolvakantie weg zou gaan.
In principe is elke werkgever verplicht om te zorgen dat u op vakantie kunt binnen de
schoolvakanties. Een werkgever moet kunnen aantonen waarom u niet in een schoolvakantie
weg kunt. Een simpele verklaring dat het niet kan volstaat dus niet.
Verlof in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar is nooit toegestaan.
VERZOEKEN OM VERLOF WEGENS BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:
Alleen in omstandigheden die buiten de wil van ouders om plaatsvinden kan er bijzonder
verlof verstrekt worden.
U moet dan denken aan een verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de derde
graad, huwelijksjubilea van ouders en grootouders, ernstige ziekte en overlijden.
Verjaardag jubilea vallen daar niet onder (dus niet 50e, 60e ,70e etc. verjaardagen van ouders
en/of grootouders.
Altijd moet dit verzoek ondersteund worden met bewijs. Dus huwelijksuitnodiging,
doktersverklaring, uittreksels burgerlijke stand
Bij twijfel kan er altijd door de leerplichtambtenaar een onderzoek gedaan worden naar de
echtheid van het bewijs.

Activiteiten Ouderkamer
De ouderkamer is elke donderdagochtend (inloop vanaf 8.30) start 8.50 uur
Alle ouders en verzorgens zijn welkom. U bent ook welkom om alleen even koffie/thee te drinken.
Donderdag 6 december
Opruimen van de Sintspullen
Wat gaat de tijd toch snel, Sinterklaas heeft het land alweer verlaten. We gaan ons voorbereiden op de
Kerst. Maar voordat dat zover is ruimen wij vandaag alle Sinterklaasspullen op. Komt u ook helpen?
Donderdag 13 december
Juf Ilja geeft uitleg over: Methode Taal actief en de werkzaamhedenen van een Interbegeleider.

Taal actief is een taalmethode die bestaat uit een volledige leerlijn taal, woordenschat en spelling
tegemoetkomend aan het referentiekader taal. Taal actief staat voor kwaliteit en
resultaatgerichtheid.
De duidelijke, vaste structuur geeft houvast. Differentiatie op 3 niveaus is de standaard bij Taal
actief, al vanaf dag 1 werken kinderen op hun eigen niveau. De methode besteedt veel aandacht aan
woordenschat en ondersteunt opbrengstgericht werken. Meer weten kom dan naar de Ouderkamer!
Donderdag 20 december
Viering van het Kerstfeest
Onder genot van wat lekkers vieren wij vandaag het Kerstfeest in de ouderkamer. Wij gaan het hebben

over het kerstgevoel en de gedachten hierbij. Ook zal er een kerstverhaal verteld worden. Om al
een beetje in de kerstsfeer te komen vragen wij u om iets lekkers mee te nemen, overigens niet
verplicht.

Voor meer informatie: Zahra Taghlaoui
Sociaal werker-begeleidster Ouderkamer Telefoon: 06-24368159
Email: z.taghlaoui@meewering.nl

