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Voorwoord
Wat een heerlijke zomer hebben we achter de rug, ik hoop dat u er allemaal volop van heeft kunnen genieten!
En nu het weer wat minder wordt, is het ook wel weer lekker om aan de slag te gaan. We mogen maar liefst
20 nieuwe leerlingen verwelkomen aan het begin van dit nieuwe jaar. Best spannend een nieuwe school,
maar ik krijg de indruk dat iedereen wel een fijne start heeft gehad.
Naast alle nieuwe leerlingen start Suzanne ook dit jaar bij ons. Voor ons geen nieuw gezicht omdat zij
afgelopen schooljaar al in de onderwijszorgklas is begonnen, maar waarschijnlijk wel een nieuw gezicht voor
u. Op vrijdag staat ze in groep 8 en op maandag en dinsdag in de OZK.
Heeft u allemaal de wijzigingen in de jaarplanner ontvangen? Er is hierover een DigiDuif gestuurd en voor de
zekerheid is er ook een briefje meegegeven aan uw zoon of dochter. Mocht u de jaarplanner niet meer
hebben dan kunt u bij José een exemplaar krijgen.
Namens het hele team wens ik iedereen weer heel veel plezier dit schooljaar. We gaan ons best weer doen
om er met elkaar een leuk maar natuurlijk ook leerzaam jaar van te maken!
Jojanneke

Schooltijd
De school begint ’s morgens om 08.30 uur.
Er is toezicht vanaf 08.15 uur op het plein.
Om 08.20 uur gaat de eerste bel en kunnen de kinderen naar binnen.
Om 08.30 uur beginnen de lessen. Het is niet de bedoeling dat er dan nog ouders in de klassen of gangen
zijn. Daarom nemen bij de jongste kinderen de ouders afscheid in de gang en de ouders van alle andere
leerlingen nemen afscheid op het plein.
De school eindigt om 14.45 uur.
Op woensdag wordt er gewerkt tot 12.15 uur.
Na de kerstvakantie wordt er op vrijdag gewerkt tot 12.00 uur. De schoolbusjes rijden dan ook om die tijd.
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Waar gaat welke groep naar binnen?
De leerlingen van groep 3/4 en 4/5 gaan via de 1e deur van het achterplein naar binnen.
De leerlingen van de groepen 5 en 6 via de deur aan het voorplein en
de leerlingen van de groepen 7, 7/8 en 8 gaan via de 2e deur van het achterplein naar hun klassen.

De groepsbezettingen 2017/2018
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

3/4
4/5
5
5/6
6
7
7/8 A
7/8 B
8

Maandag juf Annelies en de rest van de week juf Wilma
Maandag-dinsdag juf Amy, de rest van de week juf Edith
Maandag t/m woensdag juf Jolanda, donderdag en vrijdag juf Amy
Juf Fiona, op woensdag en eens per vier weken op dinsdag juf Annelies
Juf Kim en eens per vier weken juf Annelies op dinsdag
Meester Cor en eens per vier weken juf Annelies op dinsdag
Juf Ellis en eens per vier weken juf Annelies op dinsdag
Juf Linda
Maandag juf Mariëlle, dinsdag t/m donderdag juf Inge en op vrijdag juf
Suzanne

Zoals u in het schema ziet is juf Annelies dit schooljaar werkzaam in diverse groepen. Doordat juf Annelies zo
flexibel is kunnen wij binnen ons team een aantal collega’s ruimte bieden om zich te verder bekwamen op de
volgende gebieden: cultuur, ICT, sociale vaardigheden en taal.

Schoolgids
De nieuwe schoolgids 2018-2019 staat eerdaags op de website: www.boekanier-sbo.nl
Het is van groot belang dat u de schoolgids goed leest!
Hierin kunt u alle informatie over de school vinden.

Verzoek voor leerlingen vanaf groep 5
Uit ervaring op andere scholen is gebleken, dat leerlingen graag eigen “oortjes” op school hebben voor het
werken met chromebooks. Leerlingen gaan zuiniger om met eigen materiaal en het is ook hygiënischer.
Daarom het verzoek om leerlingen (vanaf groep 5) eigen oortjes te laten meenemen, het liefst in een passend
doosje. Een koptelefoon mag natuurlijk ook. Het is niet verplicht, er zijn koptelefoons aanwezig, deze moeten
echter wel gedeeld worden met andere leerlingen.
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Luizentassen / -controle
Hoofdluispreventie is op elke school van belang, zo ook op De Boekanier.
Een luizentas is verplicht en kost € 5,50.
De tassen zijn te koop bij onze conciërge, Miranda.
Na elke vakantie zullen een aantal hiervoor opgeleide ouders, alle leerlingen op hoofdluis controleren.

Telefoonnummers / e-mailadressen
Het komt herhaaldelijk voor dat telefoonnummers / e-mailadressen wijzigen, zonder dat dit bij de administratie
of leerkracht bekend is. Wilt u er zorg voor dragen dat u bij een wijziging het nieuwe nummer aan de
administratie van de school doorgeeft.
Het is zeer belangrijk dat u als ouder bereikbaar bent voor de school, zeker bij urgente situaties.
Ook veranderingen in (email-)adressen ontvangen wij graag van u!
Belangrijk: In DigiDuif moet u een wijziging zelf in uw account aanpassen.
Vergeet u dit, dan ontvangt u de informatie van school niet meer!

De regels en afspraken
Op De Boekanier vinden wij het omgaan met elkaar heel belangrijk.
We hebben naast klassenregels ook schoolregels die belangrijk zijn in het omgaan met elkaar.
 We respecteren elkaar
 We praten gewoon met elkaar
 Iedereen heeft recht op zijn eigen mening
 We lossen een ruzie samen met de juf of meester op
 We gaan netjes om met de spullen van de ander en jezelf
 We houden samen de school netjes
 We pesten niet
 We houden ons aan regels en afspraken
 We houden onze handen en voeten bij ons.
Wilt u deze regels ook thuis bespreken?
Zo werken we vanuit thuis en school aan een plezierige omgang met elkaar.
U mag erop vertrouwen dat, als er iets is voorgevallen op school en u heeft hiervan van de leerkracht niets
vernomen, dat het incident op school is besproken en opgelost.
Mocht u toch tegen iets aanlopen, dan kunt u na schooltijd contact opnemen met de leerkracht
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Fietsen
Als uw kind op de fiets naar school komt, wilt u uw kind er dan op wijzen, dat de fiets op slot gezet
wordt in de stalling, achter de groene lijn. De school is nl. niet aansprakelijk voor vernieling en/of diefstal van
de fietsen.
En de kinderen moeten goed onthouden dat ze, i.v.m. de veiligheid, op het schoolplein niet mogen fietsen.

Schoolmelk
Als u wilt dat uw kind schoolmelk drinkt, kunt u hiervoor een formulier halen bij Miranda, de conciërge.

Leefstijl
Steeds meer scholen besteden aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. Niet alleen om
probleemgedrag te bestrijden, maar ook om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook voor het optimaal
functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen,
doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. Dit is de
reden, dat we op De Boekanier werken met de methode "LEEFSTIJL". Het biedt sociaal-emotionele
vaardigheden en gezondheidsvaardigheden.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit 6 thema's. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde
thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd.
We starten deze periode met het eerste thema:
De groep? Dat zijn wij.
In deze lessen besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Wanneer dit goed is, voelen kinderen
zich beter op hun gemak, zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor de persoonlijke ontwikkeling
en voor de creativiteit binnen de groep.

Woensdag/Gruitendag (groente/fruit)
Het is belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat ze nu en later een gezond leven leiden.
Om het gezond leren eten te simuleren hebben wij op woensdag Gruitendag. Dit betekent dat alle kinderen op
woensdag wat fruit of groente mee naar school nemen.
Alle andere dagen mag dit uiteraard ook. Geeft u iedere dag een gezond tussendoortje en een gezonde lunch
mee?
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf, Cindy Todirijo, komt donderdag 13 september a.s. hier op school.
U bent er uiteraard vrij in de foto’s wel of niet te kopen.

Vraag uit groep 7/8A
Groep 7/8A is op zoek naar leuke dingen voor in het aquarium. Plantjes (echte), wit grint, leuke accessoires of
nieuwe vissen (geen goudvissen). In ruil daarvoor bieden we 5 baby guppy’s aan. We hebben meerdere
setjes. Voor meer informatie kunt u mailen naar administratie@boekanier-sbo.nl t.a.v juf Ellis.
Alvast bedankt!

Algemene informatieavond groepen 7/8 en 8
Op donderdag 27 september a.s. van 19.15-21.00 uur is er voor de ouders een informatieavond gepland.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Zet u de datum vast in uw agenda!
U wordt ontvangen in de aula van de school.

Namens de IKC Ouderraad
Als school hebben wij een ouderraad die het team ondersteund bij geplande activiteiten, zoals bij Sint- en
Kerstfeesten.
Woensdag 12 september a.s. om 8.30 uur is de eerste koffie/thee-inloopochtend van de OR. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd in de aula van de school. Speciaal de nieuwe ouders/verzorgers ter kennismaking.
De OR start met enorm veel enthousiasme aan een nieuw schooljaar vol leuke activiteiten!
Binnenkort in een aparte brief stellen wij ons voor en laten wij u weten wat wij allemaal gaan doen dit jaar.
U hoort nog van ons.

Website (www.boekanier-sbo.nl)
Op de website van De Boekanier treft u behalve de schoolgids en de nieuwsbrief, ook de actuele kalender,
verslagen van activiteiten, de laatste nieuwtjes en foto’s aan.
Ook het nieuws van de ouderraad en van de medezeggenschapsraad is hier te vinden.
Overigens zijn vergaderingen van OR en MZR openbaar en dus voor ouders toegankelijk.
Hou deze site dus goed in de gaten!
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Bewegingsonderwijs en zwemmen
Hierbij treft u een overzicht aan van de roosters bewegingsonderwijs en zwemmen.
De leerlingen van de groepen 5, 5/6,6, 7, 7/8 en 8 mét een zwemdiploma, gaan weer meedoen met
‘Swinning’s Cool (thema-zwemmen). De data vindt u op de jaarkalender.
Voor de kinderen uit groep 5, die nog geen diploma hebben, is het ‘vangnet’-zwemmen. Dit is buiten schooltijd
en is gratis. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk!
Rooster Bewegingsonderwijs schooljaar 2018-2019
Maandag:
08.45-09.30 uur groep 3/4
Annelies
09.30-10.15 uur groep 4/5
Amy
10.30-11.15 uur groep 5
Jolanda
11.15-12.00 uur groep 5/6
Fiona
12.45-13.30 uur groep 7/8A Ellis
13.30-14.15 uur groep 8
Mariëlle
14.15-15.00 uur groep 7/8B Linda
Dinsdag: geen gym

thema-zwemmen groepen 5 t/m 8 ( volgens rooster)
Woensdag:

08.45-09.30
09.30-10.15
10.30-11.15
11.15-12.00

uur
uur
uur
uur

groep 3/4
groep 4/5
groep 6
groep 7

Wilma
Edith
Kim
Cor

Donderdag: 08.45-09.30
09.30-10.15
10.30-11.15
11.15-12.00
12.45-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

groep 5
groep 5/6
groep 6
groep 7
groep 7/8B
groep 7/8A
groep 8

Amy
Fiona
Kim
Cor
Linda
Ellis
Inge

zwemmen wekelijks : groep 3/4 en 4/5 (13.00 – 13.30 uur)
Vrijdag:

13.00-13.30 uur
13.30-14.00 uur
14.00-14.30 uur

groep 7/8A
groep 7/8B
groep 8

Ellis
Linda
Suzanne.

Andere sportactiviteiten
Aan de Pierloop van zondag 9 september jl. hebben ook leerlingen van onze school meegedaan en ze
hebben hiervoor een mooie medaille ontvangen!
Op de sportkalender staan als volgende sportactiviteiten schoolvolleybal (woensdag 24 oktober a.s.) en
schoolkorfbal (zaterdag 27 oktober 2018 a.s.) gepland. Beide sportevenementen vallen in de herfstvakantie.
Of wij als school mee gaan doen hangt echter even af van het aantal aanmeldingen en/of vaardigheden van
de leerlingen.
Op woensdag 19 september a.s. is er een Sport Workshopochtend waarin 8 verschillende beweeg-activiteiten
worden aangeboden. Nadere informatie hierover volgt z.s.m.
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Voor- en naschoolse opvang
Voor naschoolse opvang kunt u uw kind aanmelden bij ‘Partou‘, via de website www.partou.nl
Het ook mogelijk om gebruik te maken van de voorschoolse opvang, op maandag, dinsdag en donderdag
vanaf 7.30 uur. U kunt dit ook via de website regelen, of contact opnemen met de klantenservice tel. 0882357500.

Belangrijke data (Zie jaarkalender!)
12 september 2018
OR koffie-ochtend
13 september
schoolfotograaf
13 september
start schoolzwemmen gr. 3/4 en 4/5
14 september
studiedag - leerlingen vrij
19 september
sportdag
25 september
studiedag - leerlingen vrij
27 september
informatieavond voor de groepen 7/8 en 8
Hierbij alle studie- en margedagen van dit schooljaar op een rijtje (de leerlingen zijn op die dagen vrij):
Studiedagen:
Vrijdag 14 september 2018, dinsdag 25 september, vrijdag 19 oktober,
dinsdag 29 januari 2019, maandag 4 maart 2019 en woensdag 29 mei.
Margedagen:
Donderdag 6 december 2018,
woensdag 27 maart 2019 en donderdag 20 juni.
Op deze dagen zijn de leerlingen van De Boekanier vrij van school.

Vakantieoverzicht schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
20-10 t/m 28-10 2018
Kerstvakantie
22-12 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvak.
16-02 t/m 24-02
Meivakantie
19-04 t/m 05-05
Hemelvaart
30-05 t/m 31-05
e
2 Pinksterdag
10-06
Zomervakantie
13-07 t/m 25-08.

Luxe verzuim/ verlof
Op onze website treft u de wettelijke regeling aan omtrent luxe verzuim en verlof.
Indien u buiten de schoolvakanties weg zou moeten, dient u dit tijdig schriftelijk aan te vragen bij de directie
van de school.
Hiervoor zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij de administratie.
Er moet altijd een formulier worden ingevuld, zelfs voor een halve dag verlof.
Wij zijn verplicht ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar.
Wanneer u kind ziek of afwezig is, neemt u dan a.u.b. vóór 8.30 uur contact op met de school!
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