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JAARKALENDER 2021–2022

INFO

SCHOOLTIJDEN
Op de Tweemaster is elke schooldag even
lang. Onze kinderen krijgen allemaal les
van:

Hemelvaartsweekend
26-05 t/m 27-05-2022
Tweede
Pinksterdag

06-06 2022

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag t/m Vrijdag
08.30 – 13.30 uur

Zomervakantie

09-07 t/m 21-08 2022

Na schooltijd kunnen ze inschrijven voor
een uur met stichting Brood en Spelen,
maar ze kunnen natuurlijk ook gebruik
maken van de BSO.

STUDIEDAGEN EN
ROOSTERVRIJE DAGEN

VAKANTIES
Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug
in deze kalender.
Herfstvakantie
Kerstvakantie

16-10 t/m 24-10 2021
25-12 2021 t/m
09-01 2022

Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 06-03 2022
Tweede Paasdag

18-04 2022

Meivakantie

23-04 t/m 08-05 2022

www.obsdetweemaster.nl

Buiten de vastgestelde vakantie weken
kent onze school een aantal dagen
waarop het team zich schoolt. Op
deze studiedagen zijn kinderen vrij. Dit
jaar zijn deze studiemomenten vooral
buiten de schooltijden gepland. Naast
studiedagen zijn er calamiteitendagen
opgenomen om ervoor te zorgen dat we
lessen die uitvallen kunnen compenseren,
zodat kinderen jaarlijks tenminste
940 uur onderwijs kunnen volgen. Bij
lesuitval krijgen kinderen les op een
calamiteitendag. U wordt hiervan door de
directie op de hoogte gesteld.
maandag

27-09 2021 BLICK studiedag

vrijdag

04-02 2022 Calamiteitendag

vrijdag
15-04 2022 Calamiteitendag
(Goede vrijdag)

ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID
Indien uw kind door ziekte of anderszins
verhinderd is de school te bezoeken,
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te
melden.
Dit kan telefonisch tot 08.30 uur of
persoonlijk/schriftelijk bij de leerkracht.
Alleen op deze manier kunnen we er
van verzekerd van zijn, dat een kind
daadwerkelijk op de plek is waar het
hoort te zijn.
Ziek- of afmelden kind:

T 010 450 00 12

CONTACTGEGEVENS
Obs De Tweemaster
Aleoeten 37
2904VA Capelle aan den IJssel
T 010 450 00 12
info-tweemaster@blickoponderwijs.nl
BLICK op onderwijs
Bezoekadres:
Pelikaanweg 1
2903 ER Capelle aan den IJssel
Postadres:
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel
T 085 105 02 30
info@blickoponderwijs.nl
www.blickoponderwijs.nl

Centrum voor Jeugd en gezin, CJG
De Linie 8-12 (1e verdieping)
2905 AX Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-2423200
info@cjgcapelleaandeijssel.nl
www.cjgcapelleaandenijssel.nl
Naschoolse opvang
Zoekt u voor uw kind een professionele
buitenschoolse opvang, dan kunt u
terecht bij:
Bso Heksenketel
IJsselkids B.V.
Aleoeten 39
2904 VA Capelle aan den IJssel
T 010 450 74 50
heksenketel@ijsselkids.nl
Sportbso JaDa
Groenedijk 50
2904 LB
Capelle aan den IJssel
T 0631564722
MaXice D’care
Wormerhoek 2
2905 TX Capelle aan den IJssel
T 0102099141
Voor informatie en aanmelding van
kinderen kunt u contact opnemen met een
van bovengenoemde organisaties, maar
u kunt ook kijken onder het kopje BSO in
het ABC.

INFO
A–C

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Hierbij ontvangt u de informatie- en
activiteitenkalender voor schooljaar
2021–2022. Hierin vindt u veel belangrijke
data en andere informatie bij elkaar.
De kalender geeft veel praktische
informatie, die ook terug te lezen is in
de schoolgids
van de school. Deze schoolgids is
op de website van de school te lezen/
downloaden. Wij hopen u op deze
manier goed te kunnen informeren.

Zelfvertrouwen, verantwoording nemen en
leerplezier staan voorop.

Onze school is een ontmoetingsplaats
voor kinderen en ouders met
verschillende culturele en religieuze
achtergronden. Wij zijn een school
waarin kinderen met elkaar omgaan
en elkaar accepteren en respecteren.
In een prikkelende en uitdagende
leeromgeving willen wij kinderen de
ruimte bieden om hun talenten naar
eigen vermogen te ontdekken en te
ontwikkelen.

Wij hebben hoge verwachtingen van de
kinderen.
Indien u een school voor uw kind zoekt,
kunt zich het beste een beeld van obs De
Tweemaster vormen tijdens een bezoek
aan onze school. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de directeur of de
adjunct-directeur.
Wij zijn trots op onze school en maken
graag tijd vrij voor een gesprek en een
rondleiding.

Wij bieden kinderen een veilige plek,
waar zij zich op hun gemak kunnen
voelen. Kinderen leren van en met elkaar.

De directie, leerkrachten en
ondersteunend personeel, wensen alle
leerlingen een fijn en leerzaam schooljaar.

Het leren moet betekenisvol zijn en binnen
de mogelijkheden van het kind liggen.
Alleen dan kan een kind gemotiveerd
raken en zelfvertrouwen opdoen.
Door diverse werkvormen te hanteren,
leren kinderen niet alleen samen te
werken, maar ook zelfstandig oplossingen
te bedenken.

op onderwĳs

>> boeiend leren in Capelle en Krimpen

WELKOM!
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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!
MAANDAG
35

38

39

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

31

01

02

03

04– 05

06

07

08

09

10

11– 12

13

14

15

16

17

18– 19

20

21

22

23

24

25– 26

27

28

29

30

01

02– 03

OR

37

WOENSDAG

30

Eerste schooldag

36

DINSDAG

BLICK studiedag
kinderen vrij

Luizencontrole

MR

Informatieavond

!

Korfbaltoernooi
groep 5,6 en 7

Korfbalbaltoernooi
groep 5,6 en 7

Hier is elke maand een plekje voor jou
om iets op te schrijven!

Afscheid van directeur
Bastiaan van Dam

SEPTEMBER
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KINDERBOEKENWEEK!
MAANDAG
39

41

42

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

29

30

01

02– 03

06

07

08

09–10

12

13

14

15

16–17

18

19

20

21

22

23– 24

25

26

27

28

29

30– 31

28

04

05

Kennismakingsgesprekken

Korfbalbaltoernooi groep
5,6 en 7 / Start kinderboekenweek

11

Herfstvakantie

43

WOENSDAG

27

BLICK studiedag
kinderen vrij

40

DINSDAG

!

Korfbalbaltoernooi
groep 5,6 en 7

Luizencontrole

Kennismakingsgesprekken

OKTOBER
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ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?
MAANDAG
44

01

02

08

09

15

47

48

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

04

05

06– 07

10

11

12

13– 14

16

17

18

19

20– 21

22

23

24

25

26

27– 28

29

30

01

02

03

04– 05

Projectweek

46

WOENSDAG

03

OR

45

DINSDAG
MR

Mix en ruil

!

Wintercross

Afsluiting project

Sintviering
(volgens rooster)

NOVEMBER
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FIJNE KERSTVAKANTIE!
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

29

30

01

02

03

04– 05

49

06

07

08

09

10

11– 12

50

13

14

15

16

17

18– 19

51

20

21

22

23

24

25– 26

27

28

29

30

31

01– 02

48

52

Kerstvakantie

!

Kerstviering

Sintviering
(volgens rooster)

DECEMBER
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GELUKKIG NIEUWJAAR!
MAANDAG
01

04

10

11
MR

Luizencontrole
Basketbaltoernooi
groepen 8

17

18

24

25

31

01

OR

03

04

05

WOENSDAG

03

Kerstvakantie

02

DINSDAG

!

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

05

06

07

08– 09

12

13

14

15– 16

19

20

21

22–23

26

27

28

29– 30

02

03

04

05– 06

Basketbaltoernooi
groepen 8

Basketbaltoernooi
groepen 8

Finale basketbal

Calimiteitendag
kinderen vrij, tenzij…

JANUARI
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!
MAANDAG
05

06

07

08

09

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

31

01

02

03

04

05– 06

07

08

09

10

11

12– 13

14

15

16

17

18

19– 20

21

22

23

24

25

26– 27

28

01

02

03

04

05– 06

Voorjaarsvakantie

Adviesgesprekken groep 8

Rapportgesprekken

!

Finale basketbal

Rapportgesprekken

Mix en ruil

Calimiteitendag
kinderen vrij, tenzij…

Rapport mee naar huis

FEBRUARI

obs De Tweemaster
T 010 450 00 12
www.obsdetweemaster.nl

GROTE REKENDAG!
MAANDAG
09

28

01

07

08

14

15

21

28

Voorjaarsvakantie

10

OR

11

12

13

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

02

03

04

05– 06

09

10

11

12– 13

16

17

18

19– 20

22

23

24

25

26– 27

29

30

31

01

02– 03

MR

Luizencontrole
Volleybal groepen 5

Gemeenteraadsverkiezingen

Grote Rekendag

Activiteit in de BLICK
projectweek ‘Boeiend leren
nu en in de toekomst’

1+1

!

MAART
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VEEL SUCCES MET JE EINDTOETS!
MAANDAG
13

28

DINSDAG

29

WOENSDAG

30

Grote Rekendag

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

31

01

02– 03

07

08

09–10

1+1

14

04

05

11

12

18

19

25

26

Pasen

15

Kamp groep 8

16

Tweede Paasdag
Kinderen vrij

17

Meivakantie

Kamp groep 8

!

06

Mix en ruil
Voetbaltoernooi
groepen 7 en 8

13

Kamp groep 8
Voetbaltoernooi
groepen 5 en 6

Paasviering

Goede vrijdag
NB: Calamiteitendag!
Kinderen vrij,tenzij...

15

16–17

20

21

22

23– 24

27

28

29

30– 01

Eindtoets groep 8

14

Eindtoets groep 8
Voetbaltoernooi
groepen 3 en 4

Koningsspelen

APRIL
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FIJNE MEIVAKANTIE!
MAANDAG
18

21

VRIJDAG

WEEKEND

04

05

06

07– 08

09

10

11

12

13

14–15

16

17

18

19

20

21– 22

23

24

25

26

27

28– 29

30

31

01

02

03

04– 05

Schoolfotograaf

22

DONDERDAG

03

OR

20

WOENSDAG

02

Meivakantie

19

DINSDAG

MR

!

Luizencontrole
Reservedag Voetbaltoernooi

Schoolreis

Slag en softbal voor
groepen 8

Hemelvaartsweekend
Kinderen vrij

Mix en ruil

Hemelvaartsweekend
Kinderen vrij

MEI
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MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

WEEKEND

30

31

01

02

03

04– 05

06

07

08

09

10

11–12

24

13

14

15

16

17

18– 19

25

20

21

22

23

24

25– 26

27

28

29

30

01

02– 03

22

23

Tweede Pinksterdag
Kinderen vrij

OR

26

MR

Rapportgesprekken

!

Slag en softbal voor
groepen 8

Kamp groep 7

Rapportgesprekken

Kamp groep 7
Rapport mee naar huis

JUNI
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!
MAANDAG
26

27

28

Rapportgesprekken

29

Deze week luizencontrole

30

Rapportgesprekken

WEEKEND

01

02– 03

Afscheid groep 8

Laatste schooldag

08

09– 10

11

12

13

14

15

16–17

29

18

19

20

21

22

23– 24

30

25

26

27

28

29

30– 31

!

07

VRIJDAG

Afscheid groep 8

Zomervakantie
t/m 21 augustus

06

DONDERDAG

Pleinfeest

28

05

WOENSDAG

Kennismakingsmiddag

27

04

DINSDAG

JULI

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

A

B

AANVRAGEN VERLOF

BIBLIOTHEEK

In bijzondere gevallen kunt u extra verlof
aanvragen voor uw kind bij de directie.
Hiertoe dient u een formulier in te vullen
dat te verkrijgen is bij de directie of de
leerkracht. In de leerplichtwet staat, dat
het de taak van de ouders is ervoor te
zorgen dat hun kind iedere dag naar
school gaat. Een leerling mag dus nooit
zomaar van school wegblijven! Voor
extra verlof zijn regels opgesteld. Deze
regels vindt u op de achterkant van het
verlofformulier. Tot een maximum van tien
dagen mag de directeur/adjunct-directeur
van de school, op grond van vastgestelde
regels, verlof geven.
Voor meer dan tien dagen dient u altijd
een schriftelijke aanvraag te doen bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente
Capelle aan den IJssel. Zorgt u er wel
voor dat uw verlofaanvraag minimaal twee
weken voor de verlofdatum bij de directie
aanwezig is!
Het verlofformulier is bij de conciërge of
directie te verkrijgen.

AFSCHEID GROEP 8

Aan het eind van elk schooljaar nemen de
groepen 8 afscheid van hun basisschoolperiode met een spetterende musical.
Ouders van de leerlingen van groep
8 worden voor deze afscheidsavond
uitgenodigd.

Op onze school is een bibliotheek
aanwezig met leesboeken en informatieve
boeken. Jaarlijks wordt deze bibliotheek
aangevuld met een nieuwe collectie. Op
vaste tijden kunnen de kinderen hier hun
boeken ruilen. De boeken worden niet
mee naar huis genomen. Om het lezen
te bevorderen, raden we u aan gebruik te
maken van de gemeentebibliotheek op het
Stadsplein. Uw kind kan hier gratis lid van
worden.

BREDE SCHOOL NETWERKEN

Gedurende het schooljaar organiseert
de BSN na schooltijd allerlei workshops
voor leerlingen van alle leeftijden. Om
van dit aanbod gebruik te kunnen maken,
ontvangt u een brochure met daarin de
informatie over de workshops en adressen
waar u uw kind in kunt schrijven.
Deze informatie is ook te vinden op
www.schoolbreedcapelle.nl.
De activiteiten vinden plaats in het BSN
lokaal in het bijgebouw.

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN

Hieronder verstaan we excursies en
schoolreisjes, maar ook diverse sporten spelactiviteiten buiten de normale
schooltijden om. Ook hebben alle groepen
elk jaar een projectweek, waarbij de
afsluiting buiten schooltijd kan vallen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Onze school biedt voor- en naschoolse
opvang. Deze opvang wordt verzorgd
door IJsselkids. Zij hebben een eigen
brochure die op school verkrijgbaar is.
U kunt de locatiemanager op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag bereiken
via telefoonnummer: 06 1274 68 27.
Uiteraard bent u ook vrij zelf voor een
andere opvangmogelijkheid te kiezen.
De school heeft een mogelijkheid voor een
uurtje naschoolse opvang, verzorgd door
‘Brood en Spelen’.
Informatie is te vinden op
www.broodspelen.nl
Voor algemene, administratieve of
financiële vragen kunt u contact opnemen
met de kantoor- medewerkers. Zij zijn
van maandag t/m donderdag telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer:
033 258 86 84 van 8.30 uur tot 16.30 uur
en op vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.
U kunt ook een mail sturen naar:
administratie@broodspelen.nl

C
CENTRUM VOOR JEUGD EN
GEZIN (CJG)

CJG-contactpersoon op school
Michael Bennis is jeugd en gezinscoach
van het CJG. Bij hem kunt u terecht
met al uw vragen over het opvoeden en
opgroeien van uw kind.

Hij zorgt ervoor dat u een antwoord krijgt,
waarmee u verder kan! U kunt Michael
bereiken bij het inloopspreekuur:
Inloopspreekuur
Elke dinsdag op school
Michael Bennis: van 12:00 tot 13:00 uur
Contact met Michael:
06 8683 03 22, m.bennis@cjgcapelle.nl
Klein en simpel of groot en complex, wij
denken graag met al uw vragen mee.
Samenwerking CJG en school
U kunt zelf contact opnemen met de
CJG-contactpersoon. De school kan ook,
in overleg met u, het CJG inschakelen.
De contactpersoon sluit dan aan bij een
SOT (School OndersteuningsTeam) om
samen met u en de school te bespreken
op welke wijze het CJG u en uw kind het
beste kan ondersteunen.
Het CJG vindt een goede samenwerking
met u en de school belangrijk. Als er thuis
of bij uw kind iets speelt dan is het fijn als
daar ook op school aandacht voor is.
De medewerkers van het CJG zijn
onafhankelijk van de school.
Zij registreren in een eigen systeem.
Als zij overleggen met school is dat
altijd met uw toestemming.

A–C

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

C

D

G

H

COMPUTERS

DIRECTIE

GEVONDEN VOORWERPEN

HOOFDLUIS

Bij ons onderwijs maken we vanaf
groep 1 gebruik van IPads.
Op deze IPads staat programmatuur ,
waarmee de basisvaardigheden vanaf de
kleuters speels kunnen worden geoefend.
Het gebruik van ICT wordt beperkt
aangeboden bij de lagere groepen en
uitgebreid naarmate de kinderen ouder
worden.
Vanaf groep 3 t/m groep 8 werken
de leerlingen met Chromebooks en
de zogenaamde methode gebonden
programma’s. Dat wil zeggen dat wij bij
de reken- en taalmethoden software
hebben aangeschaft ter ondersteuning
van deze vakken. Tevens worden de
Chromebooks gebruikt voor het zoeken
van informatie en voor het maken van
onder meer werkstukken.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Onze school heeft zich ingeschreven op
cultuuractiviteiten om de kinderen ook in
aanraking te brengen met alles wat er op
dat gebied is (Cultuurwijzer). Ook vinden
we het belangrijk, dat de kinderen zich
kunnen uiten door middel van toneel en
muziek. Zo mogelijk maakt elke groep een
excursie en vinden er voorstellingen op
school of elders plaats. Hulp van ouders
is hierbij onmisbaar!

De directie wordt gevormd door een
directeur en de adjunct-directeur
Jolanda Verschoor.
E-mail:
info-tweemaster@blickoponderwijs.nl

F
FIETSEN

Wij verwachten dat er niet wordt gefietst
op het schoolplein, maar dat de fiets
aan de hand wordt genomen. Er zijn
drie fietsenstallingen bij de verschillende
ingangen van het plein.
De school is niet aansprakelijk voor
diefstal van of vernieling aan de fietsen.

FOTO’S EN FILM – AVG

Op school worden foto’s en/of
filmopnames gemaakt. De foto’s kunnen
bijvoorbeeld in school opgehangen, op
onze website geplaatst of voor deze
kalender gebruikt worden. Bij inschrijving
wordt aangegeven of u akkoord gaat of
hiertegen bezwaar heeft.
Ook tussentijds kan dit bij de directie
aangegeven worden.

Gevonden voorwerpen worden bij de
conciërge bewaard tot de herfst-, kerst-,
voorjaars-, mei- en de zomervakantie.

GODSDIENSTONDERWIJS

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 kunnen
op school godsdienstlessen volgen.
Deze lessen zijn vrijwillig. Ouders
krijgen hierover aan het eind van het
schooljaar een brief om hun keuze voor
het nieuwe schooljaar kenbaar te maken.
Kinderen die hier niet aan meedoen,
krijgen les van hun eigen leerkracht. In
de bovenbouwgroepen wordt daarnaast
aandacht besteed aan de bekendste
wereldgodsdiensten.

GYMLESSEN

Groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs
in het speellokaal in de school of spelen
buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben twee
keer per week gymnastiek van onze
vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding.
Speciale sportkleding is gewenst in groep
3 t/m 8. In verband met de hygiëne raden
wij u aan uw kind gymschoenen mee te
geven en in verband met de veiligheid
sieraden thuis te laten. Helaas vallen
niet alle gymlessen geheel binnen onze
schooltijden. Wanneer dit voor uw kind het
geval is, wordt dit aan het begin van het
schooljaar kenbaar gemaakt.

Na elke vakantie worden de kinderen
op hoofdluis gecontroleerd. Wanneer er
hoofdluis wordt aangetroffen, worden
de ouders ingelicht. Elke leerling van
onze school ontvangt een luizenzak,
waarin de jas gehangen moet worden.
Deze luizenzak wordt door de ouderraad
verstrekt.

HULPOUDERS

Onderwijs is de verantwoordelijkheid van
zowel leerkrachten als ouders. Wij hebben
u, als ouder hard nodig bij bijvoorbeeld
het lezen, spelletjes, handvaardigheid,
excursies en schoolreisjes. Alleen samen
kunnen we het onderwijs voor uw kind nog
uitdagender maken.

HUISWERK

Wij vinden het belangrijk dat kinderen al
op de basisschool te maken krijgen met
huiswerk, om hen goed voorbereid te laten
verschijnen op het Voortgezet Onderwijs.
De vaardigheden, die nodig zijn om
goed te kunnen plannen en het eigen
werk te beoordelen, worden op school
aangeleerd. Het meegeven van huiswerk
is daar een onderdeel van.
Vanaf groep 5 wordt er huiswerk
meegegeven voor het leren van toetsen

C–H
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H
(vervolg HUISWERK)
voor bijvoorbeeld aardrijkskunde.
Per dag zijn de kinderen hier ca. vijftien
minuten mee bezig. Vanaf groep 6
neemt het huiswerk toe.
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen
daarnaast ook huiswerk voor rekenen
(bijvoorbeeld redactiesommen) en taal
(bijvoorbeeld werkwoordspelling). Ook
wordt er veel aandacht besteed aan de
planning van het werk. Om het werk
mee naar huis te nemen hebben de
kinderen een stevige schooltas nodig.
Vanaf groep 3 krijgen kinderen, die extra
oefening nodig hebben, incidenteel
huiswerk mee. De kinderen oefenen de
opgegeven leerstof ook altijd op school.

I
INFORMATIE

Wij hechten veel belang aan een goede
communicatie met ouders/verzorgers. Dit
doen wij onder andere door:
• de website www.obsdetweemaster.nl;
• de schoolgids, die op de website te
bekijken/downloaden is;
• deze schoolkalender, die elke ouder aan
het begin van het schooljaar ontvangt;
• mailberichten;
• de schoolapp Parro.
Aan het begin van elk schooljaar wordt
door alle leerkrachten een informatieavond

gehouden.
Ons bestuur heeft een eigen website
www.blickoponderwijs.nl, waarop u onder
andere de vakantiedata voor de komende
schooljaren en allerlei regelingen
terugvindt.

INFORMATIEAVOND

Aan het begin van het schooljaar
(14-09 2021) wordt er door alle leerkrachten een informatieavond
gehouden. Op deze avond vertellen we
u iets over het onderwijs in de groep
en de leermaterialen, die we daarbij
gebruiken. Daarnaast geven we u
algemene informatie over de planning
van het komende schooljaar, met welke
leerkracht(en) uw kind te maken heeft,
welke extra hulp er geboden kan worden,
enz.
Ook als u al eerder een kind in een
bepaalde groep heeft gehad, kunt u deze
avond dus eigenlijk niet missen!

INSCHRIJFGEGEVENS

Als u een goed beeld heeft van de school
en u besluit uw kind in te schrijven, wordt
u verzocht om het inschrijfformulier in
te vullen. Hierop moeten een aantal
persoonlijke gegeven vermeld worden van
uw kind en uzelf. Met betrekking tot de
privacy kunnen de wensen aangegeven
worden.

INTERNE BEGELEIDING

De interne begeleiders (IB) van onze
school coördineren de zorg voor

onze leerlingen en ondersteunen de
leerkrachten op alle ontwikkelingsgebieden.
Eventueel kunnen zij een beroep doen
op externe deskundigen. In het kader
van ‘Passend onderwijs’ maakt
onze school deel uit van het samenwerkingsverband Aan den IJssel.

K
KAMP GROEP 7 EN 8

Voor de groepen 7 en 8 wordt een
schoolkamp georganiseerd. Groep 7
gaat twee dagen en groep 8 drie dagen
op kamp. In de loop van het schooljaar
worden alle betrokkenen geïnformeerd
over het reisdoel en de kosten. We
logeren in elk geval in een kamphuis met
aparte jongens- en meisjesslaapzalen.
Aangezien het schoolkamp een onderdeel
is van ons lesprogramma, gaan wij ervan
uit dat alle leerlingen meegaan. Mocht u
redenen hebben waardoor uw kind naar
uw mening niet meekan, dan dient u dit,
aan het begin van het schooljaar, met de
directie te bespreken.

KINDERZIEKTES

Met name bij jonge kinderen steken
kinderziektes af en toe de kop op. We
verzoeken u hiervan altijd melding te
doen bij de leerkracht van uw kind of de
conciërge. In overleg wordt besloten of
een kind wel of niet naar school kan.

KLACHTEN

Op iedere school gaat er wel eens
iets mis. In dat geval is het belangrijk
dat u uw klachten op school meldt. Dit
kan in eerste instantie bij de leerkracht
van uw kind. Wanneer u er met hem/
haar niet uitkomt, dan is de adjunctdirecteur uw aanspreekpunt. Leidt ook
dit niet tot resultaat, dan is de directeur
uw aanspreekpunt. Wanneer een
ouder er met de school niet uit komt,
kan er een beroep worden gedaan
op de vertrouwenspersonen. Zij zijn
onafhankelijk en onpartijdig.
De stichting BLICK heeft via de CEDgroep twee externe vertrouwenspersonen
(EVP) ingehuurd om ouders, leerlingen
en medewerkers in diverse situaties te
ondersteunen. Beide personen zijn direct
te bereiken via
• hun centrale e-mailadres
evp@cedgroep.nl
• vertrouwenspersoon Jeroen Meyboom
j.meyboom@cedgroep.nl
• schriftelijk: BLICK op onderwijs,
Postbus 776, 2900 AT Capelle aan
den IJssel, (schriftelijk via een gesloten
enveloppe onder vermelding van
“Vertrouwenspersoon”). De enveloppe
wordt ongeopend en direct doorgestuurd
naar de vertrouwenspersoon.
Tenslotte, kent ons bestuur ook een
klachtenregeling
(zie www.blickoponderwijs.nl).
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K
KLASSENOUDERS

Een groep kan hulp vragen aan een
klassenouder . Deze assisteert de groepsleerkracht bij bepaalde gelegenheden,
of vraagt andere ouders om te helpen bij
bepaalde activiteiten.

L
LEERLINGVOLGSYSTEEM

Om de ontwikkeling van uw kind te
volgen wordt met een leerlingvolgsysteem
gewerkt. Voor de leervakken maken wij
gebruik van diverse CITO toetsen.
Op sociaal-emotioneel gebied wordt
“Zien” gebruikt. Zo kunnen wij zien hoe de
vorderingen op langere termijn zijn.

LEERPLICHT

Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar
leerplichtig. Is een vierjarige echter
ingeschreven op een school, dan dient
hij/zij ook zeer regelmatig te komen en
afgemeld te worden bij afwezigheid.
Het is niet toegestaan kinderen voor
hun vierde verjaardag al te plaatsen.
Uitgezonderd zijn de zogenaamde
“wendagen”.

LOGOPEDIE

Leerkrachten kunnen ouders adviseren
hun kind te laten behandelen vanwege
taal-, spraak- of stemproblemen. Voor

een eventuele behandeling kunt u via de
huisarts doorverwezen worden.
Op school is een mogelijkheid logopedie
te ontvangen.

M
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Wij vinden het belangrijk dat ouders
worden betrokken bij de vorming van
het beleid. Daarom kent onze school
een medezeggenschapsraad (MR),
samengesteld uit ouders én leerkrachten.
De medezeggenschapsraad bestaat
uit drie ouders en drie leerkrachten. De
directeur heeft een adviserende rol. De
vergaderingen zijn door alle ouders als
toehoorder bij te wonen. Voor informatie
kunt u bij de leden van de MR of op school
terecht. De werkwijze van de MR is terug
te vinden in het reglement van de MR.
Dit kunt u inzien bij het secretariaat. Mail
voor de MR kunt u richten naar
mr-tweemaster@blickoponderwijs.nl
De MR maakt haar eigen jaarverslag.

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons van leerlingen zijn op
school toegestaan. Zodra de leerlingen
op school komen, dienen de telefoons
uitgezet en opgeborgen te worden worden
(dit jaar wordt een proef gehouden met
‘opbergzaken’). Alleen met toestemming
van de leerkracht mag de telefoon
gebruikt worden. Mocht een telefoon
binnen schooltijd toch afgaan, dan wordt

deze door de leerkracht ingenomen.
Na schooltijd kan deze opgehaald
worden. De school draagt geen
verantwoordelijkheid voor beschadiging,
vermissing, diefstal, e.d. van
meegenomen telefoons. Ook adviseren
wij u dringend om jonge kinderen geen
mobiele telefoon mee te geven naar
school. Mobiel bellen in de school is niet
toegestaan.

gedrag en het naleven van regels en
afspraken.
Wekelijks besteden wij aandacht aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling, o.a. met
behulp van het programma ‘Vreedzame
School’. De school heeft de tweejarige
opleiding afgerond.
We maken ook gebruik van leerling
mediatoren.Deze mediatoren hebben een
opleiding gevolgd.

O

OUDERAVONDEN

OMGANGSREGELS

Wij zijn ervan overtuigd dat de school een
veilige en plezierige omgeving voor alle
betrokkenen moet zijn. Respect voor de
ander is heel belangrijk. Wij verwachten
van allen die de school bezoeken, dat
dit nageleefd wordt. Hier hoort voor ons
ook bij dat kinderen en ouders op school
Nederlands met elkaar spreken. Ook
verwachten wij van ouders dat zij nooit
eigen rechter gaan spelen bij ruzies, maar
de leerkracht of directie inschakelen!
Voor de kinderen gelden de volgende
regels (grondwet):
• We gaan respectvol met het materiaal
en de omgeving om.
• We lossen conflicten vreedzaam op.
• We dragen allemaal ons steentje bij.
Je bent uniek maar ook onderdeel van
een groep.
• We hebben een positieve houding.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen

We kennen op school verschillende
ouderavonden:
Op de informatieavond (14-09-2021) geeft
de leerkracht van uw kind informatie over
het komende schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar
wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek willen we vooral informatie
van u over uw kind. Zo krijgt de nieuwe
leerkracht een beter beeld van de
kinderen en maakt kennis met de ouders.
De ouders leren ook de leerkracht van hun
kind kennen. Ouders van nieuwe kleuters
krijgen, nadat zij ongeveer zes weken
op school zijn, een uitnodiging om nader
kennis te maken.
Tweemaal per jaar wordt er voor
elke groep een contactavond
georganiseerd. Dit zijn zogenaamde
10-minutengesprekken, waarbij de ouders
kennis nemen van de vorderingen, die
door hun kind zijn gemaakt. Dit gebeurt in
de maanden februari en juli.
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O
(vervolg OUDERAVONDEN)
Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad hoort u wat er het afgelopen schooljaar met de ouderbijdrage is gedaan
en welke plannen er voor het nieuwe
schooljaar zijn gemaakt.
Wij rekenen op uw betrokkenheid als
ouder en verwachten u dan ook op deze
avonden op school.

OUDERBIJDRAGE

De activiteiten van de ouderraad worden
betaald uit de ouderbijdrage. Activiteiten
als Sint, Kerst, Pasen en excursies
worden hiervan betaald. De ouderbijdrage
heeft een vrijwillig karakter, maar zonder
de inkomsten uit de ouderbijdrage
kunnen de specifieke activiteiten niet
georganiseerd worden. De ouderraad
vertrouwt erop dat u de ouderbijdrage
betaalt, zodat de verschillende activiteiten
gedurende het schooljaar voortgang
kunnen vinden.

OUDERRAAD

De ouderraad (OR) is een enthousiaste
groep betrokken ouders, die samen met
het team leuke activiteiten organiseert
voor de school en meedenkt over de
ontwikkelingen binnen school. Een
andere specifieke taak van de OR is het
beheren van de financiën van de vrijwillige
ouderbijdrage. De vergaderingen van de
ouderraad zijn openbaar. Eenmaal per

jaar vindt de algemene ouderavond plaats.
De OR doet dan onder andere verslag
van de activiteiten in het voorgaande jaar
(jaarverslag), het activiteitenprogramma
(jaarplan) voor het komende jaar wordt
gepresenteerd en de begroting en
resultaatrekening worden besproken.
In de ouderraadvergaderingen wordt
onder andere aandacht besteed aan de
volgende onderwerpen:
- festiviteiten en andere buitenschoolse
activiteiten;
- de ouderbijdrage;
- de algemene ouderavond.

Daniëlle, in school werkzaam. Meester
Frans geeft bewegingsonderwijs en de
lessen godsdienst worden gegeven door
juf Marianne.
Administratie wordt verzorgd door Juf
Petra en de concierge is meester Sjaak.
Daarnaast zijn er medewerkers van
Promen, die de school elke dag schoon
houden.

P
PASSEND ONDERWIJS

Op De Tweemaster werken we vanaf
groep 3 met jaargroepen (kinderen
van dezelfde leeftijd bij elkaar) of
combinatiegroepen. De kinderen van
groep 3 t/m 8 worden bevorderd aan het
eind van het schooljaar. Een enkele maal
wordt, na bespreking met de ouders,
besloten een kind te laten doubleren.
Kleuters die in oktober, november en
december zes jaar worden, zullen in hun
kleuterperiode extra zorgvuldig gevolgd
worden in hun ontwikkeling, voor wij een
besluit nemen over het wel of niet starten
in groep 3.

Het belangrijkste doel van ‘Passend
Onderwijs’ is om kinderen dichtbij,
verantwoord en kwalitatief goed onderwijs
te bieden, waar mogelijk binnen de (eigen)
reguliere basisschool. Wij willen al onze
leerlingen de beste, meest veilige en
prettigste omgeving bieden waarin ze zich,
binnen hun eigen mogelijkheden, optimaal
kunnen ontwikkelen. Soms moeten wij
echter constateren dat onze (extra) hulp
en expertise tekort schieten. In deze
gevallen zullen wij, samen met ouders,
bekijken op welke school binnen ons
samenwerkingsverband Aan den IJssel,
uw kind het voor hem of haar meest
geschikte onderwijs kan volgen.

OVERIG PERSONEEL

PLEINWACHT

OVERGANG/DOUBLURE

Behalve de groepsleerkrachten hebben
wij nog meer mensen werken, die de
school elke dag ondersteunen..Sinds
enige jaren hebben we de beschikking
over een onderwijsassistente, juffrouw

De eigen leerkrachten hebben tijdens de
ochtendpauze pleindienst. Tijdens deze
pauze zijn leerling mediatoren aanwezig
om hulp te bieden als er onenigheid
tussen leerlingen is.<

R
RAPPORTEN

Tijdens de eerste gespreksavond maken
ouders en leerkracht kennis met elkaar,
waarbij de leerling centraal staat.
De leerlingen krijgen twee keer per jaar
een rapport, waarbij het rapport besproken
wordt met de ouders tijdens de
gespreksavonden. In de bovenbouw
worden leerlingen uitgenodigd bij het
kennismakingsgesprek.

ROOKVRIJE EN VEILIGE
SCHOOL

We vinden het belangrijk om een voor
kinderen gezond werkklimaat te creëren.
We letten daarom op veiligheidsaspecten
in de school. Daarnaast mag in het hele
gebouw en op het schoolplein niet gerookt
worden. Op het schoolplein zijn geen
honden toegestaan.

ROOSTERVRIJE DAGEN

In verband met studie- of
calamiteitendagen kunnen de kinderen vrij
zijn. Deze data zijn aangegeven in deze
kalender. De calamiteitendagen kunnen
ingezet worden om lestijd in te halen.
De leerlingen moeten die dagen aanwezig
kunnen zijn.

O–R

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

S
SCHOOLARTS

Elk schooljaar onderzoekt de schoolarts
de oudste kleuters. Er vindt onderzoek
van ogen en oren plaats en er wordt
gekeken naar de lengte en het gewicht
van de kinderen. Het onderzoek vindt
plaats in het gebouw van het CJG (aan
De Linie) en in aanwezigheid van één
van de ouders. Ook in de andere groepen
kan een bezoek aan de schoolarts
plaatsvinden, op verzoek van de ouder en/
of leerkracht. U kunt met uw kind altijd bij
de jeugdverpleegkundige of arts terecht
voor vragen over gezondheid, opvoeden
en opgroeien.

SCHOOLFESTIVITEITEN

Naast het lesgeven wordt uiteraard ook
aandacht besteed aan feesten als Sint,
Kerst en Pasen. Daarnaast gaan we elk
jaar met groep 1 t/m 6 op schoolreis en
zijn er schoolkampen voor groep 7 en 8. In
deze kalender vindt u de data van deze en
andere activiteiten terug.

SCHOOLFOTOGRAAF

Elk jaar komt de schoolfotograaf langs om
portret- en groepsfoto’s te maken. Ook
maakt hij foto’s van broertjes en zusjes die
bij ons op school zitten.

SCHOOLGIDS EN
SCHOOLPLAN

Scholen zijn verplicht de schoolgids en het

schoolplan openbaar te maken.
De schoolgids wordt op de website
gepubliceerd en kan op verzoek
meegegeven worden. Het schoolplan
ligt ter inzage bij de directie.

SCHOOLREIS

De groepen 1 t/m 6 gaan jaarlijks op
schoolreis. Groep 7 gaat op tweedagskamp en groep 8 gaat drie dagen
naar Lage Vuursche.
Voor de meivakantie krijgt u de
bestemming(en) te horen. U ontvangt
een nota voor alle activiteiten. Gespreide
betaling is mogelijk. U dient hiervoor
contact op te nemen met de directie.

SCHOOLTIJDEN

Sinds 1 augustus 2006 is de schooltijdenwet versoepeld. Zo mogen scholen nu zelf
bepalen hoeveel uur er les wordt gegeven
in een bepaalde bouw en is het maximum
van 5,5 uur per dag ook vervallen.
Onze schooltijden zien er voor alle
groepen als volgt uit:
Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, Dinsdag,
Donderdag, Vrijdag
		
08.30 – 13.30 uur
Om 08.25 uur gaat de 1e bel. De kinderen
kunnen dan naar binnen. Om 08.30 uur
gaat de 2e bel en starten de lessen.
Na schooltijd is er een mogelijkheid om
een uur opvang in te kopen bij ‘Brood en
Spelen’.

SPORTTOERNOOIEN

Wij doen als school mee aan diverse
sporttoernooien, waaronder schoolvoetbal,
basketbal en korfbal. Kinderen kunnen
zich voor de activiteiten, waaraan
hun groep deelneemt opgeven. Deze
activiteiten worden tijdig aangekondigd.

STAGIAIRES

Onze school is opleidingsschool i.s.m
de Hogeschool Rotterdam en stelt
stageplaatsen beschikbaar voor leraren
en onderwijsassistenten in opleiding (LIO).
Onder de eindverantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht oefenen deze stagiaires
al hun toekomstige werkzaamheden.
Daarnaast zij er studenten van het Albeda
College (opleiding onderwijsassistent(e)
en bieden wij ook ruimte voor maatschappelijke stages voor (oud-)leerlingen
vanuit het voortgezet onderwijs.

T
TE LAAT KOMEN

Te laat komen is storend voor de leerkracht en medeleerlingen, maar ook
vervelend voor uw kind zelf. Leerlingen
dienen om 8.30 uur in het lokaal te zijn.
Te laat komen wordt genoteerd. Indien
kinderen regelmatig te laat komen,
dan bespreekt de leerkracht dit met de
ouder(s)/verzorger(s). Mocht dit geen
effect hebben, dan meldt de leerkracht
dit aan de directie, die eventueel de
leerplichtambtenaar kan inschakelen.

TUSSENDOORTJES

Gedurende de ochtend hebben wij
twee maal een moment voor een kleine
etenspauze. De kinderen mogen dan iets
gezonds drinken en bij voorkeur een stuk
fruit (of eventueel een gezonde koek of
brood) eten. Zeker geen snoep of chips!
Wij verzoeken u op dinsdag en donderdag
fruit mee te geven als pauzehapje,
aangezien alle groepen dan ‘fruitdag’
hebben. Graag voor de kleuters een
geschild stukje fruit.

V
VAKANTIE

Het vakantierooster voor dit schooljaar
vindt u op de INFO-pagina van deze
kalender.
Alle vakanties en vrije dagen vindt u
terug op deze schoolkalender. Vakanties
worden onder andere vastgesteld door
het ministerie en de besturen van scholen.
Alleen in bijzondere gevallen kan van
de officiële vakantieregeling worden
afgeweken, via het aanvragen van
buitengewoon verlof.

VEILIGE SCHOOL

We leren de kinderen dat zij problemen,
ruzies e.d. moeten uitpraten (eventueel
met behulp van de leerkracht en/of de
leerlingmediator) en nooit eigen rechter
mogen spelen (d.w.z. schoppen, slaan,
schelden e.d.). Dit geldt ook voor ouders!
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V
(vervolg VEILIGE SCHOOL)
Tegen overtredingen in dit verband
wordt consequent opgetreden. Helaas
kan het voorkomen dat een kind door
andere kinderen wordt gepest. Ons pestprotocol beschrijft de wijze waarop we
pestgedrag van kinderen in voorkomende
gevallen benaderen. Het pestprotocol is
te verkrijgen op school of te downloaden
van onze site (www.obsdetweemaster.
nl). In elke groep wordt aan het begin van
het schooljaar, samen met de leerlingen,
een omgangsprotocol opgesteld. Wij
vinden ook dat onze verantwoordelijkheid
niet ophoudt bij de schooldeur en willen
daarmee uw kind(eren) een veilige school
bieden. Zie ook ‘Vreedzame School’

VERJAARDAGEN

Als uw kind jarig is, kan dat gevierd
worden op school. Het jarige kind mag
dan trakteren in de klas. Wij stellen het
op prijs als uw kind een gezonde traktatie
trakteert. Geeft u liever niet te grote
hoeveelheden snoep mee.

VERTROUWENSPERSOON

Ouders kiezen voor een basisschool
en hopen dat hun kind zich daar in een
veilige omgeving kan ontplooien en dat
er een goede basis wordt gelegd voor
de verdere ontwikkeling van het kind.
In situaties waarbij er door ouders een
probleem wordt ervaren op het gebied

van agressie, geweld, seksuele intimidatie
en/of pesten van hun schoolgaande
kind moet de leerkracht uitkomst bieden.
Indien hier onvoldoende oplossing
geboden wordt voor het probleem, zal
de directie een rol spelen. Wanneer de
ouder er met de school niet uit komt, kan
er een beroep worden gedaan op de
vertrouwenspersoon.
In een gesprek met de ouders wordt
gekeken of de procedures goed zijn
verlopen en of de problemen die de
ouders ervaren bij de klachtencommissie
gemeld moeten worden. Indien nodig,
kunnen de vertrouwenspersonen ouders
ondersteunen wanneer er aangifte
gedaan moet worden bij de politie in
het geval van seksuele intimidatie. De
vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk
en onpartijdig. Zij spreken geen oordeel
uit over de situatie. Zij zijn gewend om te
gaan met vertrouwelijke zaken en het is
vanzelfsprekend dat ook deze gesprekken
hieronder vallen. De stichting BLICK
heeft via de CED-groep twee externe
vertrouwenspersonen (EVP) ingehuurd
om ouders, leerlingen en medewerkers in
diverse situaties te ondersteunen. Beide
personen zijn direct te bereiken via
• hun centrale e-mailadres
evp@cedgroep.nl
• vertrouwenspersoon Jeroen Meyboom
j.meyboom@cedgroep.nl
• schriftelijk: BLICK op onderwijs,
Postbus 776, 2900 AT Capelle aan
den IJssel, (schriftelijk via een gesloten
enveloppe onder vermelding van

“Vertrouwenspersoon”). De enveloppe
wordt ongeopend en direct doorgestuurd
naar de vertrouwenspersoon.
Tenslotte, kent ons bestuur ook een
klachtenregeling
(zie www.blickoponderwijs.nl ).

VERVANGING BIJ ZIEKTE EN
COMPENSATIEVERLOF

Voortgezet Onderwijs (V.O.). Er wordt
veel in de groep over de schoolkeuze
gesproken en er zullen enkele scholen
voor V.O. bezocht worden. In januari is
er een scholenmarkt voor leerlingen en
ouders/verzorgers. In groep 7 wordt de
ouders/ verzorgers een voorlopig advies
gegeven.

Wanneer een leerkracht door
omstandigheden niet aanwezig kan
zijn, wordt geprobeerd een vervanger te
vinden. Dit kan iemand van onze school
zelf zijn of een invaller van buiten de
school. Als er geen invaller gevonden kan
worden, zal het in sommige gevallen nodig
zijn om een groep te verdelen over de
andere groepen. Bij uitzondering worden
er kinderen naar huis gestuurd (kinderen
die niet kunnen worden opgevangen,
blijven op school). Het huidige
lerarentekort levert zorg op bij het vinden
van geschikte vervanging.

Op de open dagen van de scholen voor
V.O. kan men zich gerichter oriënteren.
Het schooladvies voor het V.O. wordt in
groep 8 in februari/maart besproken. De
ouders/verzorgers kunnen dan met dit
advies, en het onderwijskundig rapport
dat de leerkracht heeft ingevuld, hun
kind opgeven bij de door hen gekozen
V.O.-school. Sinds 2015 wordt de CITO
eindtoets in de tweede helft van april
afgenomen. Indien nodig, geeft dit
voldoende tijd om ook leerlingen met een
bijgesteld schooladvies op een passende
middelbare school te plaatsen.

VERZEKERING

VREEDZAME SCHOOL

Op school geldt uw eigen
aansprakelijkheidsverzekering en
ziektekostenverzekering. Alleen in
noodgevallen kan, onder voorwaarden,
een beroep gedaan worden op een
bovenschoolse ongevallenverzekering.
Meer informatie hierover kunt u bij de
directeur verkrijgen.

VOORTGEZET ONDERWIJS

De kinderen van groep 8 bereiden we
uitgebreid voor op de overgang naar het

De Vreedzame school is een compleet
programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt de klas en
de school als een leefgemeenschap,
waarin kinderen zich gehoord en gezien
voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen
te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en voor de gemeenschap en

V–V

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

V
(vervolg VREEDZAME SCHOOL)
staan open voor de verschillen tussen
mensen.
Zie ook www.devreedzameschool.nl.

W
WEBSITE

Op de website vindt u, naast actuele
informatie, de nieuwsbrief, algemene
informatie over de school, verslagen en
foto’s van tal van activiteiten. U vindt onze
website onder www.obsdetweemaster.nl.
Ook ons bestuur heeft een eigen website.
Zo vindt u op www.blickoponderwijs.nl
onder andere de vakantiedata voor de
komende schooljaren.

Z
ZIEKMELDEN

Indien uw kind door ziekte of anderszins
verhinderd is de school te bezoeken,
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te
melden.
Dit kan telefonisch (T 010 450 00 12) tot
08.30 uur of persoonlijk/schriftelijk bij de
leerkracht. Alleen op deze manier kunnen
we er verzekerd van zijn, dat een kind
daadwerkelijk op de plek is waar het hoort
te zijn.

WENNEN IN GROEP 1

In de weken voordat uw kind bij ons op
school komt, mag het alvast vijf dagdelen
(ochtenden) komen “wennen”. De leerkracht van de groep maakt daarvoor een
afspraak met u. Voor onze planning is het
prettig tijdig te weten wanneer uw kind
bij ons op school komt. Een half jaar van
tevoren is daarvoor onze richtlijn.

V–Z

