Informatiebrief : 1
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het schooljaar 2018 – 2019 staat voor de deur. De leerkrachten hebben deze week gebruikt
om de lokalen weer in te richten, om de lesmethodes en leerlingen te bespreken. We streven
er ook nu weer naar om uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te begeleiden en om een gezellig
en leerzaam schooljaar te realiseren.
Start Parro app
M.i.v. het schooljaar 2018 -2019 verdwijnt de groepsapp en zullen we gaan werken met de
Parro app. In de week van 27 augustus krijgt u van ons bericht op welke wijze u zcih dient aan
te melden.
Studiedag 2018 -2019
Onze eerst studiedag is donderdag 13 september welke in het teken zal staan van optimaal
rekenaanbod. Op deze dag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 geen les.
Kennismakingsgesprekken
In de week van 17 september kunt u gebruik maken van de z.g. kennismakingsgesprekken.
Tijdens deze gesprekken bestaat de mogelijk om de leerkracht in gesprek te gaan over uw
kind. Deze gesprekken zijn vrijblijvend; u hoeft er geen gebruik van te maken. Indien u dit
wel wilt, kunt u zich vanaf volgende week aanmelden via de Parro app. In de meegestuurde
bijlage wordt u geinformeerd over Parro app.
Informatieavond 2018 -2019
Maandag 24 september is onze Informatieavond gepland. De aanmelding verloopt via de
Parro app.
Schoolmelk Noord
De leerlingen die zijn aangemeld voor schoolmelk, zullen vanaf maandag 27 augustus
schoolmelk ontvangen.
Schoolplein Centrum
De schoolpleinen op Centrum zijn in de afrondende fase. De voorbereidingen voor de aanleg
voor de diverse sportvelden en de atletiekbaan zijn klaar en de verwachting is dat over drie
weken de voorbereidingen kunnen starten voor een spetterende opening.
Schoolplein Noord
De ingang voor groep 3, 4 en 5 in aan het plein aan de Strienemonde. Groep 6 t/m 8 gaan via
het bekende zijpad naar binnen.
Gymlessen Centrum en Noord
De gymlessen op Centrum starten op dinsdag 28 augustus; op Noord starten we met de
gymlesssen op vrijdag 31 augustus.

Nieuw MR lid gezocht vanuit locatie Noord
De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Els Steijger, jarenlang de voorzitster van de MR heeft aangegeven dat zij m.i.v. het schooljaar
2018 – 2019 haar taak als voorzitster zal beëindigen. Els heeft op zeer kundige en
professionele wijze het voorzitterschap uitgeoefend. We bedanken haar voor haar inzet en
betrokkenheid.
Indien u interesse hebt om in de MR zitting te nemen, kunt u mail sturen naar:
gjstapper@hotmail.com
Jaarkalender 2018 -2019
In het begin van schooljaar 2018 -2019 ontvangt u de nieuwe jaarkalender met de
belangrijkste data. Tevens zult u, naast de groepsbrieven, iedere maand een Informatiebrief
ontvangen.
Schoolgids 2018 -2019
Ongeveer 4o ouders hebben aangegeven dat zij graag de papieren versie willen ontvangen
van de schoolgids 2018 -2019. De overige ouders zullen de gids downloaden van de website.
De gidsen worden in de eerste week van het nieuwe schooljaar, tezamen met de jaarkalender,
worden uitgedeeld.

Hulpouders gezocht (herhaalde oproep)
De tussenschoolse opvang draait met pedagogisch medewerkers en
hulpouders. Onder begeleiding eten en drinken de kinderen in de
klas en gaan daarna naar buiten. Op dit moment zijn wij op zoek
naar diverse hulpouders op locatie Noord en Centrum. U kunt uw
beschikbaarheid bij ons aangeven. Na de zomervakantie zou het ook
gaan om een vaste dag in de week of met meerdere hulpouders. Voor het werken als
hulpouder krijgt u een vergoeding van €6,75 per keer. Heeft u interesse om mee te helpen bij
de tussenschoolse opvang, dan horen wij dit graag. Indien u alleen incidenteel beschikbaar
bent maar wel wilt helpen kunt u zich ook aanmelden als vervanger. Voor meer informatie en
de voorwaarden kunt u mailen naar info@kivido.nl of bellen naar 0186-620342 (Mevr. N.
Bloem,
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle
schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

20 -10-2018 t/m 28-10-2018
22-12-2018 t/m 06-01-2019
23-02-2019 t/m 03-03-2019
19-04-2019 t/m 22-04-2019
23-04-2019 t/m 05-05-2019
10-06-2019
20-07-2019 t/m 01-09-2019

Afmelden Informatiebrieven
Alle ouders waarvan hun kind(eren) onze school verlaten, dienen zich zelf af te melden voor
de Informatiebrieven schooljaar 2018-2019. Deze afmelding verloopt via de website.

Vervanging bij ziekte
Het schoolbestuur heeft aan iedere Acisschool formatie gegeven om een extra leerkracht te
benoemen die bij ziekte direct kan worden ingezet.
Wij hebben deze extra leerkracht ingezet als groepsleerkracht met als doel de groepen zo
klein mogelijk te houden.
Echter, indien er zich een kortdurende ziekte van een leerkracht voordoet zullen wij de
vervanging intern regelen en beoordelen welke groepen voor korte periode gecombineerd
zullen/ kunnen worden. Op deze wijze verdelen we de lasten evenredig.
Indien zich een langdurige ziekte voordoet, zullen wij eerst overleggen welke groepen
gecombineerd kunnen worden. Laten we de verwachting uitspreken dat deze laatste situatie
zich niet voor zal doen.
Nuttige data :
27-08
start school
13-09
studiedag; groep 1 t/m 8 vrij
17-09
start kennismakingsgesprekken (facultatief)
24-09
Informatieavonden Centrum en Noord

