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● Aanvang nieuw schooljaar
Bij de start van het schooljaar krijgt u de kalender en deze ‘Christoffel van A tot Z’ per mail.
Het is belangrijk dat u even de tijd neemt om dit door te lezen. Uw kind zal in het begin van
het schooljaar ook een aantal papieren mee naar huis krijgen. U kunt een S.O.S.-lijst
verwachten en eventueel reclamemateriaal met ontwikkeling van de kinderen als doelstelling.

B

● Bezoek huisarts, tandarts en orthodontist
Kinderen moeten af en toe naar de huisarts, tandarts of de orthodontist. We willen u vragen
om deze afspraken zoveel mogelijk voor of na schooltijd in te plannen of op
woensdagmiddag. In de bovenbouw missen de kinderen met een beugel erg veel lessen.
Zeker als u de afspraken steeds op dezelfde dag en tijd maakt. Uw kind mist dan steeds
hetzelfde vak.
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● Christoffelroffel, de maandelijkse nieuwsbrief
Vanaf dit schooljaar ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief ‘Christoffelroffel’ in uw mailbox.
In de Christoffelroffel staan de belangrijke zaken voor de komende periode en nieuws van de
afgelopen periode. De Christoffelroffel is ook te lezen op de website van school. Wij gaan
ervan uit dat u de Christoffelroffel leest zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten op
school. Bij wisselingen van mailadres horen wij graag zo spoedig mogelijk uw nieuwe
mailadres.
● Communicatie
De communicatie over individuele leerlingen verloopt altijd tussen ouders en de
leerkracht(en). De leerkracht is het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft. De leerkracht
zal u geen informatie geven die privacygevoelig is over een andere leerling. Voor bijvoorbeeld
speelafspraken kunt u de ouders zelf even aanspreken op het plein.
Wat?

Naar wie?

Welk mailadres?

Directie Basisschool
Christoffel

Marieke Hagenaars
Marloes Theebe

Interne begeleiding/
leerlingenzorg

Juf Wendy

Groep 1/2

juf Resi

groep12@christoffel-nieuwegein.nl

Groep 3/4

Juf Monica en juf Marloes

groep34@christoffel-nieuwegein.nl

Groep 5/6

Juf Leonie

groep56@christoffel-nieuwegein.nl

Groep 7/8

juf Linda en juf Marjolein

groep78@christoffel-nieuwegein.nl

en

directie@christoffel-nieuwegein.nl

ib@christoffel-nieuwegein.nl

● Creagroep/ school versieren
Op school hebben we een crea-groep. Dit zijn ouders die de school steeds een nieuw thema
geven. In de Christoffelroffel kunt u lezen wanneer we gaan versieren. U kunt hier geheel
vrijblijvend aan deelnemen. Vele handen maken immers licht werk en het is ook nog erg
gezellig. U hoeft niet creatief te zijn om deel te kunnen nemen!

D

● Documenten en specialisten
Geen enkele leerling volgt onderwijs via een vastgesteld patroon. Dit betekent dat we als
school moeten beschikken over kennis en informatie als het gaat om zaken zoals lezen,
rekenen, gedrag, begaafdheid, leesproblemen, dyslexie enz.
Bij de verschillende gebieden horen ook teamleden die over een extra specialisatie
beschikken. Hieronder ziet u de verdeling.
★ Wendy van Vught → coördinator zorgleerlingen
★ Monica Visee → coördinator leesproblemen en dyslexie
★ Leonie van den Bergh → coördinator rekenen en dyscalculie
★ Wendy van Vught → coördinator begaafdheid
★ Linda van Doorn →  coördinator Engels
★ Marjolein Werner → coördinator Kanjertraining
● Dyslexiebegeleiding
Binnen onze school is een behandelcentrum van het R.I.D. gevestigd. Het R.I.D.staat voor
Regionaal Instituut Dyslexie. Kinderen van onze school en scholen in Nieuwegein kunnen van
Marianne Hellmann begeleiding krijgen nadat officieel enkelvoudige dyslexie is vastgesteld.
Marianne is op maandagen aanwezig. Meer informatie over dyslexie en de vaststelling van
dyslexie bij ons op school kunt u krijgen van juf Monica Visee.

E

● Engels
Binnen onze profilering van ‘ontdekkende school’ met aandacht voor 21st  Century Skills kan
het vak Engels niet ontbreken. Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 les in Engels. We zijn van
mening dat de maatschappij steeds meer kennis vraagt van de Engelse taal. Ook zien we dat
kinderen steeds meer uitstromen naar tweetalig voortgezet onderwijs. De coördinator Engels
is juf Linda van Doorn van groep 7/8.

F

● Facebook
Sinds schooljaar 2013-2014  hebben we een Facebookpagina van onze school. Ouders vinden
het erg leuk om school te volgen en de leerkrachten plaatsen enthousiast foto’s en korte
mededelingen over hun klas. Facebook is een extra aanvulling op de website en de
Christoffelroffel.
De school kan, zonder opgaaf van redenen, reacties van ouders verwijderen
als deze niet gepast of te persoonlijk zijn.
Het is leerkrachten van de Christoffelschool niet toegestaan om leerlingen op hun privépagina
van Facebook toe te voegen als ‘vriend’.

● Foto’s
Tijdens activiteiten op school worden er af en toe foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt op
de website van school of op de Facebookpagina van school. We vragen ouders hiervoor om
toestemming en zo is het team op de hoogte welke kinderen we wel en niet mogen plaatsen.
We willen hulpouders vragen om tijdens activiteiten zo min mogelijk foto’s te maken met
hun mobiele telefoon. Achteraf kunnen we namelijk niet meer controleren of er kinderen
op staan die niet op de foto mogen. Het is dus niet toegestaan om foto’s te plaatsen op
bijvoorbeeld Facebook of Twitter waar andere kinderen (dan de eigen kinderen) op staan.

G

● Goede doelen
We beginnen ieder jaar met een goede doelen actie voor kinderen in de wereld. Dit kan
dichtbij  zijn in ons eigen land of ver weg in een ander land in de wereld. Dit schooljaar gaan
we weer aan de slag met ‘Actie Schoenmaatje’.
Op school besteden we door middel van (kring)-gesprekken, video’s en boeken aandacht aan
de verschillende landen en de verschillen in welvaart. De gevulde schoenendozen geven de
kinderen een beter beeld waar echt behoefte aan is.
We hebben wel gemerkt dat de verzendkosten de laatste jaren erg zijn gestegen. De
afgelopen jaren werd deze via een aparte envelop gevraagd aan ouders. We vinden de inzet
die de kinderen en de ouders doen tijdens het vullen van de schoenendozen erg fijn en
eigenlijk meer dan voldoende.  Vandaar dat we op een andere manier een bedrag voor de
verzendkosten bij elkaar willen krijgen. Dit gaan we op een ludieke manier doen.
● Gymlessen groep 1/2
De leerlingen uit groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal. De kleuters gymmen o
 ok in
gymkleding (schoenen, broek en shirt).  Deze gymkleding blijft de hele week o
 p school.
★ Gymkleding kleuters m
 eegeven → maandagochtend
★ Gymkleding k
 leuters w
 eer terug naar huis → eind van vrijdagochtend
● Gymlessen groep 3 t/m 8
Bij ons op school gymmen de kinderen van groep 3 tot en met 8 één keer per week op
donderdag een blokuur in sporthal de Driehoek. We hebben op deze manier minder verlies
van tijd met het omkleden en zo houden we meer tijd over waarbinnen de kinderen echt
actief met sport bezig zijn.
De leerlingen moeten voor de gymlessen de volgende zaken bij zich hebben: sportschoenen,
sportbroek en t-shirt. Leerlingen zonder gymkleding worden bij een andere leerkracht op
school geplaatst tijdens de gymtijd. Het gebruik van d
 eodorantspray is niet toegestaan, een
deodorantroller mag wel.

H

● Hulpouders
Bij de organisatie van alle feesten op school komt heel wat kijken. Gelukkig werken team en
ouderraad samen om alles te organiseren. We vragen u om twee keer per jaar de
hulpouderlijst in te vullen. We hebben dan een overzicht van de ouders die ons willen en
kunnen ondersteunen tijdens activiteiten.
.
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● Interne begeleiding/ leerlingenzorg
Binnen onze school is Wendy van Vught de intern begeleider. De intern begeleider is
verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de begeleiding van ouders en leerkrachten. Voor
de interne begeleiding is één dag per week beschikbaar.  Juf Marjolein is op maandagochtend
aanwezig voor de begeleiding van leerlingen en groepjes leerlingen.

K

● Kerstviering
Na de Sinterklaastijd beginnen we op school met de Adventvieringen. We komen drie keer bij
elkaar om de kaarsen van de Adventskrans aan te steken en we oefenen samen de liedjes
van de kerstviering. Ook verdiepen we ons in het thema van de viering. De kinderen kijken
hier altijd erg naar uit.
De kerstviering vindt plaats op school of in de Emmauskerk. Om het jaar vieren we de
kerstviering in de Emmauskerk. Dit schooljaar vieren we kerst op school. De viering is
onderwijstijd en daarom verwachten wij alle kinderen bij de kerstviering.
● Kijkmoment voor ouders
Ieder jaar geven wij ouders de kans om in de klas van hun zoon of dochter te komen kijken.
Tijdens dit moment laten wij u een specifiek vakgebied zien. Dit schooljaar laten we u graag
een les zien uit de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, Kanjertraining.
★
★
★
★

Maandag 6 november kijkmoment groep 7/8, 8:30 uur tot +/- 9:00 uur
Dinsdag 7 november kijkmoment groep 3/4, 8:30 uur tot +/- 9:00 uur
Woensdag 8 november kijkmoment groep 5/6, 8:30 uur tot +/- 9:00 uur
Vrijdag 10 november kijkmoment groep 1/2 , 8:30 uur tot +/- 9:00 uur

● Kinderoefentherapie
In onze school is de praktijk van ‘Frank beweegt’ gevestigd. Frank van Dijk is kinderoefentherapeut en legt op zijn website www.frankbeweegt.nl uit wat hij wellicht voor uw kind kan
betekenen. Frank is op vrijdagen aanwezig op school.
● Klusgroep
Binnen onze school zijn er ouders die allerlei klusjes doen. Dit kan zijn het ophangen van een
schilderij, het verhangen van planken of bijvoorbeeld het vastzetten van computertafels. We
hebben een groot tekort aan klusouders, dus heeft u een uurtje over af en toe????

L

● Logopedie
Binnen onze school is de praktijk van logopediste Eva Monné gevestigd. Kinderen van onze
school en andere scholen kunnen ondersteuning krijgen op het gebied van spraak en taal.
In de onderbouwhal is de wachtruimte met de rode stoelen. Wanneer u zorgen heeft over uw
kind op het gebied van spraak en/of taal kunt u dit altijd bespreken met de leerkracht of een
afspraak maken op nummer 06-44117977
● Luizenpluizen
We vinden huisdieren best leuk, maar we hebben net iets minder met luizen en neten! Graag
de jassen, mutsen, sjaals en wanten in de luizenzakken. We gaan ook dit jaar weer op zoek
naar nieuwe ouders voor het luizenpluisteam. Bij voldoende ouders gaan we weer pluizen.

M

● Medezeggenschapsraad (M.R.)
Meedenken en meebeslissen over het beleid van de school? Dat doet de M.R.
Deze is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een
aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel
instemmingsrecht. In de MR zitten ouders en leerkrachten, die met de directie en het bestuur
overleggen over het schoolplan, de begroting, het formatieplan en alle andere denkbare
onderwerpen die spelen op onze school. U kunt bij juf Leonie of juf Linda vragen om meer
informatie.
● Meerbegaafden workshops
Leerlingen van onze school kunnen de workshops van het expertisecentrum volgen. Deze
meerbegaafde leerlingen kunnen meer aan, maar hoeven niet per definitie hoogbegaafd te
zijn. Daarom spreken we verder over meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen krijgen twee
keer per week, in de vorm van workshops, activiteiten aangeboden op het expertisecentrum
locatie SBO ‘De Evenaar’.
De leerlingen krijgen op deze manier een afgestemd en gericht aanbod samen met de
aanpassingen van activiteiten in de eigen klas. Dit kan zijn in de vorm van compacten,
verrijken of via een andere vorm. De leerlingen blijven verder dus gewoon onderwijs volgen
op hun eigen school en kunnen zo volledig blijven participeren in het onderwijs.
● Mobiele telefoons en andere kostbare spullen
Nu de maatschappij steeds mobieler wordt, zien we dat onze leerlingen ook steeds meer een
mobiele telefoon mee naar school nemen.
Naar aanleiding van de aanwezigheid van mobiele telefoons en andere kostbaarheden hebben
we een aantal regels opgesteld.
o Een mobiele telefoon mag mee naar school op risico van de ouders/ verzorgers.
o De school is nooit en te nimmer aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen
van de mobiele telefoon of andere kostbaarheden.
o De mobiele telefoon staat tijdens de lesuren op stil zonder trilfunctie.
o De mobiele telefoon wordt aan het begin van de ochtend en de middag afgegeven
aan de leerkracht en deze bergt hem op in de lade van het bureau of op een andere
plek.
o Tijdens het speelkwartier is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.
Het is dus ook niet toegestaan om deze mee naar buiten te nemen. Het
speelkwartier gebruiken we om met elkaar te spelen of te praten.
● Musical
De leerlingen van groep 7 en 8 sluiten het schooljaar altijd af met een spetterende musical.
Eerst is er op maandag de generale repetitie voor alle kinderen van de school en daarna de
echte voorstelling voor alle ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen.
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● Nieuwe leerlingen
We vinden het wennen een belangrijk proces. Vandaar dat nieuwe leerlingen in de
kleutergroep 10 dagdelen of 5 dagen mag komen wennen bij ons. Samen met juf Resi maakt
u een planning van de wenmomenten die passen bij uw kind.

O

● Opa- en oma-ochtend
Eén keer per jaar is het opa- en o
 ma-ochtend. De opa`s en oma`s kunnen dan in de klassen
van hun kleinkinderen kijken en g
 ezellig knutselen, een gezelschapsspel spelen of een les
meedoen met hun kleinkind. De kinderen vinden het altijd erg leuk om de klas te laten zien
aan hun opa- en oma.
De ochtend is deze keer weer tijdens het Nationaal Voorleesontbijt op woensdag 24 januari
2018 van 8:30 uur tot 10:00 uur.
● Ontdekweek
Ook dit schooljaar hebben we weer een ontdekweek. Tijdens deze week staan we stil bij een
thema of een onderwerp. Dit schooljaar is het thema kunst en cultuur. Tijdens de
ontdekweek hebben we altijd een excursie. We kunnen dan uw hulp goed gebruiken bij het
vervoer en de eventuele begeleiding.
De ontdekweek is dit jaar van dinsdag 6 maart tot en met vrijdag 9 maart.
● Ouderhulplijst
In de eerste maand van het schooljaar en in januari krijgt uw zoon of dochter de
ouderhulplijst mee naar huis. Hierop kunt u invullen of u wilt helpen op school en bij welke
taken. De afgelopen jaren hebben we altijd veel hulp van ouders gekregen en we zijn hier
dankbaar voor. Helpt u ook dit schooljaar weer mee? Dit jaar dus geen activiteiten en feesten
op de lijst. Alleen de algemene taken.
● Ouderraad
De ouderraad zorgt samen met het team onder andere voor de organisatie van activiteiten bij
ons op school. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, schoolreis, Sint
Maarten enz. Eén van de taken van de ouderraad is het innen van de ouderbijdrage. Van
deze ouderbijdrage worden al de extra activiteiten betaald. Iedere afzonderlijke
ouderbijdrage is van belang om de uitvoering van de feesten op een leuke en feestelijke
manier te kunnen uitvoeren.
● Ouderraad/ Algemene ledenvergadering
Eén keer per schooljaar is de algemene ledenvergadering van de ouderraad. Deze
vergadering is vrij toegankelijk voor alle ouders. Het is een belangrijke vergadering. De
volgende punten staan onder andere op de agenda. Vaststelling hoogte ouderbijdrage,
vaststelling financieel jaarverslag van de penningmeester, functies van de ouderraadleden
voor schooljaar 2017-2018 en de goedkeuring van de begroting voor het komende
schooljaar.
De algemene ledenvergadering is voorafgaand aan de informatieavond Kanjertraining op
dinsdag 26 september 2017 om 18:30 uur.
● Overblijf
De overblijf wordt gecoördineerd door onze coördinatoren: Gerrie van Kessel 06-33979745. U
kunt ’s ochtend doorgeven of uw kind gaat overblijven of een nieuwe kaart kopen. De
coördinator zit in het ontdeklokaal/ bibliotheek.
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● Pauze
Tijdens de pauze eten de kinderen van 10:00 uur tot 10:15 uur een tussendoortje. Daarna
spelen de kinderen lekker buiten. De volgende tussendoortjes zijn toegestaan. Geen Liga’s of
koeken met chocolade graag.
● Peuterinloop
Vier keer per jaar hebben ouders van peuters de mogelijkheid om in de klas te komen kijken
samen met hun peuter. Op deze manier zien ouders een klas echt in actie. Dat kunnen
broertjes en zusjes zijn van kinderen die al bij ons op school zitten, maar ook peuters die in
de wijk wonen. Ouders hoeven zich niet op te geven om te komen kijken. De data van de
peuterinloop van dit schooljaar zijn:
★
★
★
★

Woensdag 13 september 2017 van 8:45 uur tot 10:00 uur.
Maandag 11 december 2017 van 8:45 uur tot 10:00 uur.
Woensdag 14 maart 2018 van 8:45 uur tot 10:00 uur.
Maandag 18 juni 2018 van 8:45 uur tot 10:00 uur.
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● Rapport en voortgangsgesprekken
De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Na de eerste
periode heeft u een voortgangsgesprek met de leerkracht. Na de tweede en derde periode
zijn er voortgangsgesprekken n.a.v. het rapport. Het derde voortgangsgesprek is op
aanvraag van de leerkracht of u. We verwachten alle ouders op het eerste en het tweede
gesprek.
U krijgt dit jaar de gelegenheid om aan te geven of u ‘s middags of ‘s avonds op gesprek wilt
komen. De mogelijkheid om vroege avond of late avond aan te geven vervalt hierbij. Een
gesprek in de middag is met de leerkracht die die dag les geeft. (Juf Marjolein voert geen
voortgangsgesprekken in groep ½).
Voortgangsgesprek zonder rapport n.a.v. de eerste periode
★ Donderdag 2 november 2017 en dinsdag 7 november 2017
Voortgangsgesprekken n.a.v. het eerste rapport
★ Donderdag 15 februari 2018 en dinsdag 20 februari 2018
Voortgangsgesprekken n.a.v. het tweede rapport op aanvraag van ouders en/of de
leerkracht.
★ U maakt hiervoor een afspraak met de leerkracht of de leerkracht vraagt u op gesprek.
● Roken
Als school willen we graag het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. We kunnen het om
deze reden dan ook niet toestaan dat ouders in of rond onze school of tijdens excursies
roken. Op het schoolplein is het daarom ook niet toegestaan om tijdens de schooltijden te
roken. Wij vragen rokende ouders om dit te respecteren en dit ook niet te doen als de school
net uit is.

● Regels schoolplein
Het plein is een heerlijke plek om te spelen en dat moet het ook blijven. Vandaar dat we een
aantal basisregels voor het behoud van de veiligheid hebben opgesteld.
o
o
o
o

S

Kinderen en ouders mogen niet fietsen op het plein.
Niet spelen in de fietsenstalling. Dit is voor het behoud van de fietsen die daar
geplaatst zijn.
Roken op het plein is niet toegestaan tijdens de schooltijden.
’s Middags mogen kinderen die thuis eten vanaf 12:45 uur op het plein spelen.

● Schoolfotograaf
De exacte datum is nog niet bekend. U hoort deze zo spoedig mogelijk van ons in de
Christoffelroffel. De kinderen gaan deze dag zowel individueel als met de klas op de foto.
Gezinnen met broertjes en zusjes die allemaal bij ons op school zitten gaan onder schooltijd
op de gezinsfoto.
Gezinnen met jongere of oudere broertjes en zusjes kunnen voor schooltijd op de gezinsfoto.
De fotograaf  is vanaf ongeveer 8:15 uur aanwezig voor de gezinsfoto’s van de kinderen.
●

Schooltijden
o
Algemeen
Ochtend:   8:30 uur t ot 1
 2:00 u
 ur
Middag:   13:00 uur t ot 1
 5:00 u
 ur.
o Groep 1 tot en met 4
Woensdag tot 11:30 uur naar school.
Vrijdagmiddag vrij.
o Groep 5 tot en met 8
Woensdag tot 12:30 uur naar school.
Vrijdagmiddag geen vrij.

● Sinterklaasviering
De Sinterklaastijd is een heerlijke tijd voor jong en oud. Een tijd vol spannende belevenissen
en gezelligheid. In groep 1/2 wordt in de stoomboot gespeeld en ze oefenen tijdens de
gymlessen voor een echt Pietendiploma. Ook in groep 3/4 is het Pietendiploma voor de
kinderen belangrijk. Groep 5 t/m 8 viert Sinterklaas op hun eigen gezellige manier.
Dit schooljaar vieren we Sinterklaas op dinsdag 5 december. We zijn allemaal om 12:00 uur
uit. Ouders zijn van harte welkom van 8:30 tot 9:30 uur. We ontvangen de Sint dan eerst op
het plein en daarna gaan we met alle kinderen en de aanwezige ouders naar de speelzaal.
● Sportdag
Om het jaar doen we mee met de Atletiekdag. We zijn dan welkom op de atletiekvelden van
atletiekvereniging Atverni. Tijdens deze ochtend gaan alle kinderen, dus ook de kleuters,
lekker actief bewegen bij de verschillende onderdelen. De toewijzing van de dagen gebeurt in
de loop van het schooljaar, dus deze datum ontbreekt altijd in de kalender. Zodra wij weten
welke dag we gaan sporten dan laten we dit weten via de Christoffelroffel. Dit schooljaar
houden we de sportdag bij Atverni en lopen we ook daar de sponsorloop.

● Studiedagen en lesvrije dagen
Dit schooljaar zijn er vier studiedagen en 2 lesvrije dagen. Deze dagen zijn uw kinderen vrij
van school. Op de kalender staan de 4 studiedagen van dit schooljaar.
★
★
★
★
★
★

Donderdag 5 oktober 2017, studiedag Trinamiek
Vrijdag 6 oktober 2017, studiedag Christoffel
Vrijdag 22 december 2017, lesvrije dag (dag voor de kerstvakantie)
Maandag 5 maart 2018, studiedag Christoffel (dag na de voorjaarsvak.)
Woensdag 27 juni 2018, studiedag Christoffel
Vrijdag 13 juli 2018, lesvrije dag (dag voor de zomervakantie)

● Stichting Leergeld
Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wilt u meer informatie over deze stichting? Neem
contact op met stichting Leergeld. Maandag en donderdag van 9.30 uur - 11.00 uur Telefoon:
030-2600005 of via de mail: info@leergeldnieuwegein.nl

T

● Taal+klas
Voor een aantal leerlingen is de overgang van groep 2 naar 3 een moeilijke overgang. Zeker
als een leerling thuis een andere taal spreekt of wanneer een leerling taalproblemen heeft.
Voor deze leerlingen is er op het expertisecentrum locatie ‘De Evenaar’ een speciale
voorziening. De Taal+klas is een klas waar leerlingen van verschillende basisscholen ‘s
ochtends naar toe gaan. Hier krijgen zij een intensief aanbod op het gebied van taal en
aanvankelijk lezen. Tegen het einde van de ochtend worden de leerlingen door een
medewerker van de Taal+klas weer naar de eigen basisschool gebracht. De leerkracht van
groep 2 zal (indien nodig) tegen het einde van het schooljaar met u de mogelijkheid
bespreken om deel te nemen aan de Taal+klas.
● Tablets
Op onze school maken we gebruik van tablets in de groepen 4 t/m 8. Deze tablets vervangen
de werkboeken en de schriften van de kinderen. Iedere leerling heeft zijn/ haar eigen tablet.
Deze tablets worden aangeschaft door school en blijven ook eigendom van school. Deze
tablets zijn speciaal voor het gebruik op een basisschool. U kunt deze tablets dan ook niet
vergelijken met de tablets voor thuisgebruik. Op de tablets staan de opdrachten die horen bij
de methodes die we gebruiken op school.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van tablets binnen ons onderwijs?
o De leerling krijgt direct feedback op het gemaakte werk. Hij/ zij hoeft dus niet te
wachten tot de leerkracht het werk nagekeken heeft.
o De snelle feedback daagt de leerling uit om een fout gegeven antwoord te verbeteren.
o De leerkracht heeft via zijn laptop een overzicht van de vordering van zijn/ haar klas.
Hij/ zij kan de vorderingen van de groep en individuele leerlingen goed volgen.
o De leerkracht kan direct het werk stilleggen als hij/zij ziet dat een groep meer
instructie nodig heeft.
o De leerkracht hoeft de gemaakte stof niet meer na te kijken. De gewonnen tijd kan
hij/zij besteden een de lesvoorbereiding van de dag erna.
o Leerlingen verwerken meer binnen een kortere tijd en hebben dus meer herhaling.
o Uit onderzoek komt naar voren dat leerlingen geconcentreerder werken op de tablets.

● Theater
Ieder schooljaar organiseren we een aantal keer per jaar een theater. Voorgaande jaren
kwamen alle groepen per theater aan de beurt. Vanaf dit schooljaar houdt een groep een
eigen theater voor de andere groepen. Dit geeft de leerkracht de ruimte om in een thema
groter aan de slag te gaan en geeft rust de rest van het schooljaar. Alle ouders, opa’s/ oma’s
en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Het Christoffeltheater wordt altijd gehouden in de speelzaal. De deuren zijn een kwartier voor
aanvang open. Het theater begint om 14:00 uur.
Maandag 25 september 2017: theater van groep 7/8.
Donderdag 30 november 2017: theater van groep 1/2.
Dinsdag 24 april 2018: theater van groep 3/4.
Dinsdag 19 juni 2018: theater van groep 5/6.
● Trefwoord
Basisschool Christoffel is een open Katholieke school. Iedere dag besteden wij aandacht aan
levensbeschouwelijk onderwijs. Dit doen we met de methode Trefwoord.
Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de
belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht.
De eigen levenservaringen dragen ertoe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd
biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting
waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

V

● Verlof aanvragen
Is uw kind vier jaar oud, dan is het niet leerplichtig. Mocht u uw kind thuis willen houden om
een bepaalde reden, dan vragen wij u toch om dit even door te geven aan de leerkracht.
Is uw kind vijf jaar oud, dan is uw kind leerplichtig en kan hij of zij niet zomaar wegblijven
van school. U moet dan ook altijd even overleggen met de leerkracht als u hem of haar wilt
thuishouden. Het kan namelijk zijn dat u speciaal verlof moet aanvragen bij de directie van
de school. Het verlofformulier staat op de website.
● Verjaardagen
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden. Voor de jongste kinderen in groep 1/2 is dit een
grote gebeurtenis en daarom vieren we dit groots met liedjes, slingers en een stoelversiering.
Alle kinderen mogen deze dag uitdelen in de klas. Ook gaan alle kinderen samen met een
vriendje of vriendinnetje langs de juffen en meesters om felicitaties in ontvangst te nemen.
De meeste kinderen nemen ook voor de juffen en de meesters iets lekkers mee. U bent dit
natuurlijk niet verplicht.
In groep 1/2 bent u van harte welkom om bij de verjaardag van uw zoon of dochter te zijn.
Vergeet uw fototoestel niet!
Wilt u even afspreken met de leerkracht op welke dag uw zoon of dochter uit zal delen?
●

Verkeersexamen

Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog vijfenhalf miljoen. Ook
hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's
door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen.
Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen
dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de
verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de
verkeerseducatielijn en het Verkeersexamen.
Wij vinden het erg belangrijk dat onze kinderen zich goed kunnen h
 andhaven in het verkeer
en daarom geven wij lessen verkeer vanaf groep 1. Dit schooljaar d
 oet groep 7 en 8 weer
verkeersexamen. De hulp van ouders is hierbij van groot belang.
● Nationaal Voorleesontbijt
Om het jaar doen we mee met het Nationaal Voorleesontbijt. Op deze ochtend zijn ook de
opa’s en oma’s speciale gasten. Dit schooljaar doen we mee met het Nationaal
Voorleesontbijt. Woensdag 24 januari 2018 gaan we lekker samen ontbijten.

W

● Workshopochtend voorheen Creatief Circuit
Dit schooljaar gaan we aan de slag met de workshops. We hebben verschillende workshops
zoals dans/ drama, mindfullnes, storyboard/striptekenen, fotografie en video enz. De
workshops duren een klein uurtje en worden in verschillende categorieën ingedeeld. We
krijgen ondersteuning vanuit het project ‘Cultuur met kwaliteit’ om ons circuit goed neer te
zetten.

Z

● Ziekte leerlingen
Is uw zoon of dochter ziek? Wij worden hiervan graag op de hoogte gebracht. Bij afwezigheid
in de ochtend willen we dit voor schooltijd weten. Vanaf 8:00 uur ’s morgens is er een
leerkracht aanwezig en kunt u een boodschap doorgeven. U mag de ziekmelding natuurlijk
ook altijd even via de mail van de groep doorgeven.
● Ziekte leerkracht
Leerkrachten zijn helaas ook wel eens ziek. Vervelend voor de leerkracht en natuurlijk voor
uw kind. We proberen zo snel mogelijk een invalleerkracht te vinden ter vervanging.

