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SiS-regels
Zoals u van ons inmiddels gewend bent volgen nu de SiS-regels voor de
komende weken:
Onderbouw:
- Wil je iets lenen, vraag het netjes.
- We zijn aardig voor elkaar en spelen met elkaar.

Bovenbouw:

- Als we iets willen lenen van een ander, vragen we dat.
- We zijn aardig voor elkaar.

IKC
IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Dit betekent dat er op school ook
opvangmogelijkheid is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Al langere tijd
stond dit op het verlanglijstje van onze school. Het is toch geweldig als wij
ouders de mogelijkheid kunnen bieden om ook jongere kinderen in
Nieuw-Beijerland op te vangen. In december zal de school hiervoor
verbouwd gaan worden. Daarnaast zal ook een ruimte voor een Buiten
Schoolse Opvang in de school worden gerealiseerd. Dit gebeurt in de
voorjaarsvakantie.

Voor de agenda:
- 20-24 november
Tussentijdse gesprekken
- 22 november
Schoenzetten
- 27 november
Informatieavond IKC
- 5 december
Sinterklaasfeest, kinderen
’s middags vrij
- 6 december
Uurtje later beginnen

Acis Openbaar Primair Onderwijs en SKOC hebben begin van dit jaar een
intentieovereenkomst getekend om opvang en onderwijs samen te brengen in
integrale kindcentra onder de projectnaam Hoeksche School. De Hoeksche
School biedt kinderen van 0 tot 13 jaar alle ruimte om met elkaar te spelen, te
integreren en van elkaar leren, zodat ze samen optimaal kunnen groeien in de
ontwikkeling van hun talenten. Er is een gezamenlijk ontwikkelingsaanbod en
een doorgaande leerlijn. Het kindcentrum functioneert als één organisatie naar
buiten toe.
De eerste kindcentra zijn dit jaar geopend (de Blieken in Klaaswaal en Wereld op
Centrum in Oud-Beijerland) en zowel ouders als medewerkers zien daar
inmiddels de meerwaarde van de samenwerking.
De ontwikkelingen liggen niet stil en wij zijn blij te melden dat in maart
2018 Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland wordt geopend als
kindcentrum. Dit kindcentrum zal het eerste dalton kindcentrum worden
in de Hoeksche Waard! In het kindcentrum komt een dagopvang van 0-4
jaar en een buitenschoolse opvang. Ook is er een nauwe samenwerking
met de peuterspeelzaal waardoor een combinatie met dagopvang
mogelijk is. Inschrijving voor het nieuwe kindcentrum kan vanaf vandaag!
(https://skoc-kinderopvang.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort)
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Informatieavond IKC
Op maandagavond 27 november is er op school een informatieavond betreffende het IKC. Tijdens
deze avond krijgt u informatie over SKOC en de plannen voor onze school, kunt u al uw vragen stellen
en is er natuurlijk de mogelijkheid om uw kind(eren) op te geven voor zowel de BSO als de
kinderopvang. We voegen de flyer van SKOC bij deze nieuwsbrief toe.
Eindtoets
Eind vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over de uitslag van onze Eindtoets in groep 8.
Helaas zaten we toen enkele tienden onder de ondergrens van de Inspectie. Na de zomervakantie is
er echter een landelijke correctie geweest op deze uitslag en we zijn blij te kunnen melden dat we nu
voldoende gescoord hebben met groep 8. Voor de leerlingen is er echter niets veranderd in het
advies voor het vervolgonderwijs.
Sint
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Natuurlijk zullen wij hier op school
ook aandacht aan schenken en hopen dat Sint met zijn Pieten weer bij ons op bezoek wil komen.
Op 22 december mogen de kinderen hun schoen zetten.
Op vrijdag 24 december zullen de kinderen van groep 1/2 naar het Sinthuis gaan in Oud-Beijerland.
Zij krijgen daar een rondleiding en een actief programma. We wensen hen veel plezier daar.
Dinsdag 5 december wordt het Sinterklaasfeest gevierd. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.
De volgende ochtend mogen zij een uurtje later beginnen, maar er is een opvangmogelijkheid in de
groepen.

Daltonboek
Wij zijn met het team bezig om ons daltonboek weer helemaal up-to-date te maken. In diverse
teamvergaderingen hebben we het daltonboek doorgenomen en aangepast. Binnenkort zullen wij
het bijgewerkte daltonboek op onze website zetten.
Kiss en Go
We merken dat het weer een beetje wegzakt wat de Kiss en Go-strook betekent: Je rijdt erop, zet de
kinderen uit de auto en rijdt vervolgens direct weg. Als je namelijk uit de auto stapt en naar binnen gaat, is
het idee van Kiss en Go weg. De auto achter jou kan dan niet verder rijden en u riskeert een parkeerboete.
Indien er toch meegelopen wordt naar de school, moet de auto gewoon in de parkeervakken worden
geparkeerd.
Volgende nieuwsbrief:
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