Jaarinfo 2019 - 2020

Directietaken.
De dagelijkse leiding van de school berust bij Perin de Jong. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en
donderdag. Bij haar kunt u op deze dagen terecht met uw vragen.

Vakantie en studiedagen
Herfstvakantie

21 - 10 - 19 t/m 25 - 10 - 19

Kerstvakantie

23 - 12 - 19 t/m 03 - 01 - 20

Voorjaarsvakantie

17 - 02 - 20 t/m 21 - 02 - 20

Goede vrijdag

10 - 04 - 20

Pasen

13 - 04 - 20

Meivakantie

27 - 04 - 20 t/m 08 - 05 - 20

Hemelvaart

21 - 05 - 20 t/m 22 - 05 - 20

Pinksteren

1 - 06 - 20

Zomervakantie

4 - 07 - 20 t/m 16 - 08 - 20

Studiedag

Vrijdag 4 oktober 2019

Vrije vrijdag

Vrijdag 20 december 2019

Studiedag

Maandag 6 januari 2020

Studiedag

Donderdag 9 april 2020

Studiedag

Maandag 22 juni 2020

Vrije vrijdag

Vrijdag 3 juli 2020

Onze specialisten
Interne begeleiding: Juf Mette
ICT specialist
: Juf Suzanne
Taal / leesspecialist: Juf Linda

OBS Geert Holle Kerkebuurt 156 1647 MD Berkhout 0229-551357 directie@geertholle.nl

Informatie van de school
Elk schooljaar krijgt u de volgende informatie:
● de nieuwsbrief rond de laatste woensdag van de maand
● de jaarinfo aan het begin van het schooljaar
● de jaarkalender staat op de website en wordt actueel gehouden
De schoolgids is tevens te vinden op de website

Groepen
Groep 1 - 2 A : Juf Linda, met ondersteuning van juf Cathrien en juf Karin
Groep 1 - 2 B: (deze groep wordt opgestart na de kerstvakantie)
Groep 3
: juf Yvonne en Juf Sandra
Groep 4
: Juf Elena en juf Diane
Groep 5
: Meester Kevin
Groep 6
: Meester Ted en juf Gerra
Groep 7
: Juf Inge en juf Sandra
Groep 8
: Juf Lidy en juf Jonna

Gymrooster en schoolzwemmen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag. Op de gymdagen nemen de leerlingen
hun gymspullen mee naar school en dezelfde dag ook weer mee naar huis, zodat deze gewassen kunnen
worden.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zwemmen om de beurt op maandag van 8.45 uur tot 9.45 uur. De data
vindt u op de jaarkalender op de website. De groep die zwemt heeft in de betreffende week op donderdag
geen gymles.

Ons schoolplein is een wandelgebied
In verband met de veiligheid wandelen wij op het schoolplein. Wij vragen alle leerlingen en ouders om bij
het hek van de fiets, step, eenwieler, waveboard of skateboard te stappen en verder te wandelen.
Leerlingen met skeelers kunnen op het rode bankje hun schoenen aantrekken. Tijdens de pauze mogen de
leerlingen gebruik maken van allerlei vormen van buitenspeelgoed op wielen. Dan hebben wij de ruimte. En
lekker bewegen is gezond! Wilt u uw hond aanlijnen?

Medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes personen. Drie teamleden (Sandra, Lidy en Inge) die de
teamgeleding vormen en drie ouders (Rob Zechner, Walter de Winter en Inge Klaij) die de oudergeleding
vormen.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar op MR@geertholle.nl

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit zeven enthousiaste personen die veel werk verrichten. De ouderraad is een
enorme steun bij tal van activiteiten. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten en wordt de bijdrage
vastgesteld. De ouderraad is bereikbaar op ORgeertholle@yahoo.com

Nog even op een rijtje
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Voor schooltijd mogen de leerlingen voor de klapdeuren wachten
Om 8.20 en 12.50 mogen zij naar de klassen, de kinderwagens blijven in de onderbouw hal achter
de klapdeuren. Dit i.v.m. de hygiëne. Kleuters spelen in de hal op de grond. Wilt u bij het
binnenbrengen van de leerlingen vlot afscheid nemen? Wij willen graag tijdig met de lessen
beginnen.
Om 8.30 en 13.00 beginnen de lessen. Komt u voor een gesloten deur? Dan bent u laat. Uw kind
gaat zelfstandig de klas binnen. U als ouder kunt niet mee naar binnen omdat u dan de les stoort.
Voor eventuele vragen of mededelingen kunt u na schooltijd weer bij de leerkracht terecht.
Wilt u bij het verlaten van de school de dichtstbijzijnde deur gebruiken en rekening houden met
het feit dat ook op het werkplein kinderen aan het werk kunnen zijn?
Om 12.00 en 15.00 uur en op woensdag om 12.15 uur komen de leerlingen van groep 4 t/m 8
zelfstandig naar buiten. De leerlingen van groep 1 / 2 / 3 worden door de leerkrachten naar buiten
gebracht. De ouders wachten buiten achter de witte streep, zodat de leerkrachten goed overzicht
over de leerlingen houden. De leerlingen blijven bij de leerkracht staan tot zij hun ouder / verzorger
zien.
De leerlingen van groep 1 / 2 gebruiken de achteringang
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gebruiken de voordeur
Woensdag is fruitdag. Fruit is gezond! En gezonde kinderen presteren beter! Geef uw kind
alstublieft op woensdag dus fruit mee.

Overblijf en buitenschoolse opvang
Voor overblijf en buitenschoolse opvang kunnen onze leerlingen bij SKIK terecht. De BSO vindt plaats op
locatie De Berk, naast peuterspeelzaal De Berkabouter. Er zijn diverse plaatsingsmogelijkheden. Standaard is
opvang gedurende de schoolweken en vakanties, maar alleen schoolweken is ook mogelijk. Zolang een
groep niet vol is behoort flexibele opvang tot de mogelijkheden. Voor de werkwijze en meer informatie kunt
u de website bekijken en / of informatie aanvragen via de mail of telefoon, 0229 -248770.
www.kinderopvangkoggenland.nl
info@kinderopvangkoggenland.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage (zie schoolgids) bedraagt dit schooljaar t/m groep 7 € 42,50 per leerling. Een
eventuele verhoging van dit bedrag wordt op de algemene ouderavond besproken. Activiteiten die uit deze
bijdrage worden bekostigd zijn o.a. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schoolreisjes, Paasontbijt, sportdag en
excursies. Leerlingen van groep 8 betalen in verband met hun meerdaagse schoolkamp € 122,50. U begrijpt
dat als u geen ouderbijdrage betaalt uw kind in dat geval wordt uitgesloten van de met deze middelen
aangebonden activiteit. Vanzelfsprekend krijgt uw kind die dag op school een vervangende activiteit
aangeboden. Het bankrekeningnummer van de O.R, is : NL91 RABO 0329710826.

Afscheidsmusical
Deze is traditioneel op de laatste maandagavond van het schooljaar.

IEP eindtoets
De IEP eindtoets 2020 wordt gemaakt op woensdag 15 en donderdag 16 april 2020

