JAARINFO VOOR HET SCHOOLJAAR 2017/2018

Willem de Mérodelaan 1
9982 LK Uithuizermeeden
tel.: 0595-413662

Directie: vacant

e-mail: noordkaap@vcpong.nl
website: www.noordkaap.vcpong.nl

_________________________________________________
Directie VCPO Noord-Groningen
Directeur-bestuurder: Dhr. S. van der Wal (Simon)

Secretariaat: Mw. W.S.T. Smit (Willemijn)
Mw. A. Vriezema (Agaath)

Stafmedewerkers: Dhr. G. Weitenberg (Gerard) – P&O
Mw. M. Smit (Marije) – ICT
Dhr. C. Westerholt (Cor)– Onderwijs
Dhr. J.R. de Vries (Jannes)– Orthopedagoog/gz-psycholoog
Bezoekadres kantoor: VCPO Noord-Groningen: Borgweg 46a te Winsum
Postadres: Postbus 74, 9950 AB Winsum, tel. 0595-441733
E-mail: info@vcpong.nl
website: www.vcpong.nl

Raad van Toezicht

Voorzitter:

R. Nicolai

Leden:

H. Bakker
J. Dusseljee
J. Mulder

Het e-mailadres van de RvT is: rvt@vcpong.nl

GMR

Voorzitter:

R.J. Greven (Ten Boer)

Lid:
Minny Mulder (Ten Boer)
Lid:
Fanny Kaper (Winsum)
Lid:
Tanya Hoogstra (Eemsmond)
Lid:
Anouk Wiertsema (Ten Boer)
Het e-mailadres van de GMR is: gmr@vcpong.nl

Ledengeld
Het ledengeld van de vereniging wordt geïnd per acceptgiro.

Versie 2017-09-19

Leden van het team
vacant
Mw. R. Akkerman (Reina)
Mw. D. Been (Diddy)
Mw. G. Beukema (Greetje)
Mw. J. Bronsema
Mw. C. Dieterman (Carina)
Mw. S. Elzinga (Sybrigje)
Dhr. H. Euving (Henk)
Mw. M. ten Harkel (Madelein)
Mw. M. ter Hoeve (Marjo)
Mw. G. M. Haveman (Gradeke)
Mw. G. Klaassens (Gina)
Mw. F. Leenders (Frouwke)
Mw. R-J. Loonstra (Rie-Janne)
Mw. A. Miljoen (Atty)
Mw. M. Velten (Marianne)
Mw. I. Steenhuis (Ina)
Dhr. V. Tel (Vincent)
Mw. C. Wolthuis (Catrien)
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Groepsindeling
Voor het komende schooljaar is de klassenindeling als volgt:
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Leden van de schoolcommissie
Mw. Y. Miske
0595-438947
Mw. M. Paantjes
0595-415590
Mw. I. Havenga
0595-851512
Dhr. P. Klugkist
0595-551138
Er is in de schoolcommissie 1 plek vacant.

Leden van de medezeggenschapsraad
Mw. R-J. Loonstra
Dhr. K. Tiggelaar
Mw. D. Been
Mw. D. Kremer vz.

0595-438967
0595-426020
0595-641626
0595-415550

Activiteitencommissie
Contactpersoon: Mw. C. Zigterman

0595-434442

Overblijf / vervroegde inloop
Coördinator TSO: Mw. A. de Boer
0595-413943
e-mail: ajdeboervink@gmail.com
Coördinator VSO: Mw. S. Smit
06-27507615
e-mail: noordkaapvso@gmail.com

Schooltijden
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vanaf 8.15 en 12.45 uur welkom op het schoolplein. Dan is
er pleinwacht en valt uw kind onder onze verantwoordelijkheid. Stuurt u de kinderen bij slecht
weer niet te vroeg naar school; ze mogen pas 5 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen!
De eerste bel gaat om 8.25 en 12.55 uur; dan gaan de kinderen naar binnen. De tweede bel gaat
om 8.30 en 13.00 uur; iedereen is in de klas, de lessen gaan beginnen en de buitendeur gaat op
slot.
Tijden:
8.30 – 11.45 uur
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen
8.30 – 12.30 uur
woensdag morgen
13.00 – 15.15 uur
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag
De pauzes zijn van 10.00 – 10.15 uur (gr. 7/8) en van 10.15 – 10.30 uur (gr. 3 t/m 6).
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Op vrijdagmiddag is groep 1 t/m 4 vrij.
Groep 1 en 2 hebben een aantal extra vrije vrijdagen (zie bij ‘vakanties/vrije dagen’)

Ziekmelden
Is uw kind ziek? Wilt u dan ’s morgens tussen 8.15 en 8.30 uur bellen of ’s middags tussen 12.45
en 13.00 uur? Alle ziekmeldingen graag via 413662!

Vakanties:
Eerste schooldag 2017
Herfstvakantie 2017
Kerstvakantie 2017/2018
Voorjaarsvakantie 2018
Goede vrijdag 2018
2e Paasdag 2018
Meivakantie 2018
Koningsdag 2018
Bevrijdingsdag 2018
Hemelvaart 2018
Pinksteren 2018
Zomervakantie 2018

4 september 2017
23 oktober t/m vrij 27 oktober
25 december t/m vrij 5 januari
26 februari t/m vrij 2 maart
30 maart
2 april
30 april t/m 11 mei
27 april (meivakantie)
5 mei (meivakantie)
10 en 11 mei (meivakantie)
21 mei
ma 23 juli t/m 31 augustus

Studiedagen: 13 september 2017, 7 februari en 4 juli 2018

Vrije vrijdagen groep 1 en 2: 29 sept 2017, 20 okt 2017, 24 nov 2017, 22 dec 2017, 23 feb
2018, 1 juni 2018, 22 juni 2018, 13 juli 2018, 20 jul 2018

Gymnastiek
Groep 1 en 2 hebben gymnastiekles in ons eigen speellokaal. Zij sporten in korte broek en Tshirt en veterloze ‘ballet’ schoentjes voorzien van naam. De gymkleren blijven op school of uw
kind moet ze al nodig hebben buiten schooltijd. Wilt u zo vriendelijk zijn om de kleding in een
gymtasje te doen? Graag voorzien van een herkenbare applicatie en/of naam en een niet te lang
koord.

De groepen 3 t/m 8 sporten in Scherphorn, met uitzondering van groep 3 die op de dinsdag in
ons eigen speellokaal of evt. op het plein sport. De jongens dragen een sportbroek en een T-shirt,
de meisjes een turnpakje of sportbroekje en T-shirt. Gymschoenen zijn verplicht. Denkt u erom
dat gekleurde zolen in de sporthal niet zijn toegestaan?!
Na het gymmen volgt het douchen (behalve na het laatste ochtend- en middaguur); daarom graag
een handdoek mee. Groep 3 en 4 douchen in verband met de tijd niet.
In de zomermaanden krijgen de kinderen vanaf groep 5 zwemles in zwembad de Dinge. Daarmee
vervalt een gymles.
Alle kinderen gaan op de fiets naar de sporthal en het zwembad (vanaf groep 4). I.v.m. de
veiligheid wordt er een beroep op een ouder gedaan om met leerkracht en de kinderen mee te
fietsen.
Gym-uren
dag
maandag

tijd
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.15

groep
4
5
6

dinsdag

14.30 – 15.15
14.30 – 15.15

8
7

donderdag

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30

5
6
7
8

13.00 - 13.45
13.45 - 14.30

3
4

Kinderen die om 8.30 uur beginnen met de gymles, gaan rechtstreeks naar de sporthal (dus niet
eerst naar school!); De kinderen van groep 3 kunnen om 13.00 uur rechtstreeks naar de sporthal

worden gebracht. Kinderen van groep 6/7/8 fietsen zelfstandig naar/van huis/sporthal.

Overblijven op school
€Het is mogelijk om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag te laten
overblijven op school (TSO). Voor het overblijven koopt u een knipkaart voor tien of vijf keer.
Deze kaarten kosten 15 of €7,50 en zijn onbeperkt geldig.
Alida de Boer is het eerste aanspreekpunt. Wilt u uw kind laten overblijven, belt u dan uiterlijk de
avond voor het overblijven tussen 18.30 en 19.30 uur met Alida (0595 413943) of per mail
(ajdeboervink@gmail.com). Bij overmacht (vb. ziekte) ’s morgens
tussen 07.30 en 08.00 uur even afmelden bij bovengenoemd
persoon. Voor niet afgemelde kinderen moet wel het
verschuldigde bedrag worden betaald.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot vervroegde inloop (VSO).
Kinderen kunnen vanaf 07.30 uur op school worden gebracht.
Aanspreekpunt hiervoor is Simone Smit (0627507615). De
kosten bedragen €1,50 per keer. Tevens is het mogelijk een
knipkaart te kopen van €7,50 of €15,-.

Verjaardag – Traktatie
Wanneer uw kind jarig is (geweest), mag het zijn/haar eigen groep trakteren. Denkt u bij de
traktatie eens aan iets gezonds of aan een klein ‘pruldingetje’. Voor evt.
aangepaste traktaties voor kinderen met een allergie kunt u bij de
groepsleerkracht terecht.
Het jarige kind ontvangt een verjaardagskaart van school, waarop alle
leerkrachten hun felicitatie schrijven en een klein cadeautje.

Het kan voor kinderen erg teleurstellend zijn, wanneer ze niet op een
feestje worden uitgenodigd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de
uitnodigingen voor een verjaardagsfeest niet op school uit te delen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is € 25,- per kind. U krijgt in september een
acceptgiro. Kinderen die na 1 januari op school komen zijn vrijgesteld van de ouderbijdrage.
Voor de schoolreisjes moet apart worden betaald: € 27.50.
Groep 8,- gaat op schoolkamp. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van €80,-.

De bijdragen zijn vrijwillig.

Onderwijsontwikkeling
Ook dit jaar staan we op school niet stil. Wat er dit jaar allemaal op de agenda staat kunt u
achter in de schoolgids (H. 9) op onze website lezen.
www.noordkaap.vcpong.nl

Zendingsgeld
Iedere maandagmorgen nemen de kinderen geld mee voor onderstaande projecten:
1. Plan (voorheen Foster Parents Plan): ons adoptiekind heet: Blanca Soledad Franco en zij
woont in Paraguay.
2. Unie voor Chr. Onderwijs: het schoolsponsorplan van Edukans
onder het motto ‘Alle kinderen naar school’. Onze adoptie
school staat in New Delhi in India.

Luizencontrole
Elke woensdag na een ‘langere’ vakantie worden de kinderen
gecontroleerd op luizen. Zo kunnen we er als ouders en team vlot bij
zijn en erger voorkomen. Gelukkig kunnen we u melden dat we er tot nu
toe weinig last van hebben. En dat willen we graag zo houden.
Bij een luizencontrole mogen de kinderen geen staarten, vlechten o.i.d.
in hun haar en ook geen gel. Dit bemoeilijkt de controle. Wanneer er toch luizen worden
gesignaleerd, dan horen de kinderen dit zelf niet. De ouders krijgen een telefoontje met het
verzoek om maatregelen te nemen.

Ouderhulp
Er zijn op school vele verschillende activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar is; denkt u maar aan
lezen, documentatiecentrum, sportdagen etc. Zonder ouderhulp zijn deze activiteiten bijna
onmogelijk te organiseren. Daarom doen we elk jaar d.m.v. een ouderhulp/activiteitenlijst een
beroep op u. Deze lijst wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar meegegeven aan de
leerlingen. Hierop kunt u aangeven aan welke activiteiten u wilt meewerken. Wij zijn blij met
iedere aanmelding! Alvast onze dank!

Nieuwsbrief
Dit jaar verschijnt 1 keer per maand de Nieuwsbrief, waarin informatie staat betreffende de
school.

Omgekeerd oudergesprek
Aan het begin van dit schooljaar worden zogenaamde ‘omgekeerde oudergesprekken’ gehouden.
Het is de bedoeling dat vooral de ouder aan het woord is. Voor dit gesprek ontvangen de ouders
een uitnodiging en een formulier met enkele aandachtspunten om het gesprek voor te bereiden.

Inloopavond
Op do 11 januari 2018 is er een inloopavond voor ouders, broertjes/zusjes, opa’s/oma’s en andere
belangstellenden. De leerlingen zullen deze avond verzorgen, zíj zijn de juf/meester; de gasten
krijgen les.

De rapporten
De kinderen krijgen twee maal dit jaar een rapport mee, waarin hun vorderingen zijn af te lezen.
Uitgifte rapporten: 9 februari en 6 juli 2017.
Oudercontactavonden zijn er op:

-28 en 30 november 2017, facultatief
•13 en 15 februari 2018 voor gr 1 t/m 7
(ouders gr. 8 krijgen aparte uitnodiging i.v.m. Cito-eindtoets)
•Week 28, 2018 facultatief

Schoolverzuim
Een kind is vanaf 5 jaar wettelijk leerplichtig. Vandaar dat u uw kind op 4-jarige leeftijd in
overleg met de leerkracht best eens thuis mag houden. Te denken valt aan de grote overgang qua
tijd van huis, lange schooldagen, vermoeidheid.
Vanaf 5 jaar mag dit niet meer, dan moet uw kind alle dagen naar school. In bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld familieomstandigheden, mag hiervan worden afgeweken. Als een dergelijke situatie
zich bij u voordoet, kunt u op school een verlofaanvraagformulier bij de directeur ophalen.
Voor vakanties en/of een lang weekend buiten de schoolvakanties mag geen vrij worden gegeven;
in uitzonderlinge gevallen wordt overleg gepleegd met de leerplichtambtenaar.

Gevonden voorwerpen
Tijdens de contactavonden liggen de gevonden voorwerpen op een
tafel in de gang. U bent dan in de gelegenheid uw eigendommen mee
te nemen. Wat niet wordt opgehaald, gaat weg.

Belangrijke adressen:
INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
www.onderwijsinspectie.nl; Vragen over onderwijs: 0800-8051
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur
tel.: 0900-1113111
/ info@owinsp.nl
ARBO-NOORD/AFD. WELZIJN/SEX.INTIMIDATIE
Laan Corpus den Hoorn 102 / 2
9700 AR Groningen
tel: 050-5242800
GGD
telefonisch spreekuur verpleegkundige: iedere woensdag van 9.00 – 11.00 u. tel.: 050-3674000
telefonisch spreekuur logopedie: tel.: 050-3674000
CENTRUM voor JEUGD en GEZIN (CJG)
elke werkdag bereikbaar van 8.00-20.00 uur
tel.: 050 3674991
mail: tel.advisering@ggd.groningen.nl

