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Beste ouders, verzorgers,
Hieronder de nieuwsbrief voor de maand november.
Ouderbijdrage
Van de (vrijwillige) ouderbijdrage betalen wij als school activiteiten en materialen waarvoor wij geen
geld van de overheid krijgen. Denk aan een bijdrage aan schoolreisbegeleiding, kamp (begeleiding,
boodschappen e.d.), huur van een springkussen en spelmaterialen bij de sportdag, Sinterklaas- en
kerstactiviteiten, Paasontbijt, Afscheid groep 8 etc. etc.
Vorig schooljaar heeft niet eens de helft van de ouders de ouderbijdrage betaald. Dit vinden wij erg
jammer, want zo kunnen wij helaas minder leuke dingen doen voor en met uw kinderen.
U ontvangt een emailbericht om de bijdrage via Ideal te betalen. Let op, u dient het bedrag soms zelf
aan te passen! Hieronder de juiste bedragen:
Oudste kind: € 40,2e kind: € 25,3e of meer kinderen: € 18,Wij hopen dat veel ouders de bijdrage betalen. Let op, voor ouders met een Ooievaarspas wordt de
ouderbijdrage al via de gemeentelijke bijdrage voldaan.
Let op!
→Heeft u de Ooievaarspas nog niet laten scannen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen bij onze
administratie?
→Heeft u geen email ontvangen over de ouderbijdrage? Wilt u dit dan ook (per mail) aangeven bij onze
administratie? Misschien hebben wij geen (kloppend) emailadres van u.
Wilt u liever contant betalen, kunt u uiteraard ook altijd even langskomen.
Staking 6 november
U heeft het vast in het nieuws gelezen, het basisonderwijs staakt grotendeels op 6 november. Hieronder
een bericht vanuit onze bestuurder namens SCOH, de heer G. van Drielen:
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De onderwijsvakbonden hebben werknemers in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen om op 6
november a.s. te staken. De bonden hebben de staking uitgeroepen om druk op het kabinet uit te oefenen,
zodat er structureel meer geld beschikbaar wordt gesteld voor salarissen en vermindering van werkdruk. Wij
hebben begrip voor de staking. Dagelijks worden wij geconfronteerd met een lerarentekort dat groter en groter
wordt. Om deze problematiek te keren, is er in elk geval meer geld nodig voor een passend salaris en
vermindering van werkdruk. Medewerkers hebben het recht om te staken.

Ook op de Horizon zijn er leerkrachten die staken. Wij onderschrijven als school de problematieken die
er zijn in het onderwijs, zoals het lerarentekort en het omlaag gaan hierdoor van de onderwijskwaliteit.
Hierdoor kunnen wij de studiedag die gepland stond, niet laten doorgaan. U als ouder heeft daar op dit
moment geen last van. Wel zullen wij kijken naar een ander moment, om een nieuwe studiedag te
plannen. Deze zal ik z.s.m. naar u communiceren. Wij vertrouwen op uw begrip, omdat wij, net als u,
goed onderwijs willen blijven kunnen bieden aan uw kinderen!

Luizenzakken
Onlangs zijn er weer nieuwe luizenzakken binnengekomen. Ook de roze variant .
Helaas hebben wij moeten vaststellen dat de prijs van de luizenzak gestegen is. Hierdoor zijn wij ook
genoodzaakt de prijs te verhogen naar € 3,50, na de herfstvakantie. Mocht u een nieuwe luizenzak
willen aanschaffen voor uw kind, kunt u in de ochtenden terecht bij onze administratie, juf Linda.
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Te laat komen
Nog steeds zien wij veel ouders en kinderen dagelijks te laat komen. Dit is echt een probleem. Hieronder
vindt u de 3-6-9 regeling hierover, welke wij hanteren.
3x te laat: u krijgt een brief
6x te laat: een tweede brief, met een waarschuwing dat de leerplicht eraan zit te komen.
9x te laat: er volgt een melding bij leerplicht.
Ook de directie of de leerkracht zal u tussentijds aanspreken.
De leerplicht stuurt vervolgens een waarschuwing en neemt na ca. 3 weken contact op met de school.
Als het beter gaat, wordt het dossier gesloten. Zo niet, worden ouders op gesprek bij de leerplicht
gevraagd. Ouders kunnen dan verwezen worden naar hulpverlening en kunnen een boete krijgen.
Hierbij nogmaals het dringende verzoek om uw kind op tijd naar school te brengen! Het is zeer storend
voor zowel uw kind als de groep en de leerkracht, als een kind te laat binnen komt. Als de 2e bel gaat
(Horizon 1 om 8.25 uur, Horizon 2 om 8.30 uur), moeten de kinderen in de klas zijn en gaat de deur
dicht.
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Naschoolse activiteiten
Wij zijn blij te merken dat er veel kinderen deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Nu het kouder
wordt is het wellicht goed om afspraken hierbij nog even te vermelden. Als uw kind tussen 15.00 en
16.00 uur moet wachten op de activiteit, kan dat op het schoolplein. Bij koud of slecht weer, mogen
kinderen binnen bij de voordeur wachten. Het is dan handig als ze iets bij zich hebben om zich te
kunnen vermaken, zoals een boek of een spelletje. Het is niet de bedoeling dat zij in de school
ronddwalen.
De school is niet verantwoordelijk voor evt. schade aan spullen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor
uw kind, er is geen toezicht op het plein. Uiteraard gebeurt het wel eens dat er iets voorvalt op het plein
en grijpen wij dan in, waar nodig.
Tenslotte, als een leerling zich heeft opgegeven voor een activiteit, verwachten wij dat hij/ zij alle lessen
volgt, aangezien wij hier veel geld voor betalen en er soms kinderen niet bij de activiteit van hun keuze
kunnen worden ingedeeld. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren “Als je ergens aan begint, maak
je het ook af”. Wij vertrouwen erop dat u ons hierin ondersteunt.
Veilig naar huis
Het gebeurt vaker dat kinderen niet weten of zij alleen naar huis mogen. Om hun veiligheid te bewaken,
is het handig om aan school te laten weten of uw kind van u alleen naar huis mag gaan. U kunt dit via
SchouderCom doorgeven aan de leerkracht en de directie.
Gezonde traktaties

Lekkere, mooie en gezonde traktaties uit 3B: Het fruittaartje van David, de herfsttraktatie van Lyndsay,
de fruitrups van Maja en het zakje en banaan van Max. Complimenten!
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Activiteiten in de herfstvakantie
In de herfstvakantie worden er in Den Haag weer allerlei leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Hieronder meer informatie.
Festival de Betovering
Veel leuke workshops en voorstellingen voor alle kinderen, neem een kijkje op
https://www.debetovering.nl/

VakantiepasClub herfstvakantie Den Haag De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor
het oprapen. Tijd voor de herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de
VakantiepasClub mét VakantiepasKorting. Bij Haagse eitjes kunnen er in de vakantie kakelverse eitjes
geraapt worden en Black Sheep Buplisher verzorgd een creatieve workshop naar aanleiding van het
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nieuwe prentenboek Gekke Geit. Maar gewoon lekker zwemmen, schaatsen of timmeren bij De
Kinderwerkplaats kan natuurlijk ook! Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en
alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef
het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden
krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.
Vakantierooster en vrije dagen
Hieronder vindt u het vakantierooster voor dit schooljaar, evenals de vrije dagen en studiedagen.
Woensdag 6 november; Studiedag. Dit wordt de stakingsdag! De school is gesloten.
Donderdag 5 december; Peuterschool ’s middags gesloten en groepen 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij.
Maandag 2 maart; Studiedag, groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Vrijdagmiddag 20 maart: studieochtend peuterschool, peuterschool gesloten. Let op de school is open!
Vrijdag 10 april; Goede Vrijdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 13 april; 2e Paasdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Donderdag 23 april; Koningsspelen; groep 1 t/m 4 zijn om 12.30 vrij, peuterschool is geopend.
Vrijdag 24 april: Studiedag; groepen 1 t/m 8 vrij, peuterschool is geopend.
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaart, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Vrijdag 26 juni: Studiedag; peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Vrijdag 17 juli: Studiedag, peuterschool en groepen 1 t/m 8 vrij.
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: Herfstvakantie
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari: Kerstvakantie
Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: Meivakantie
Maandag 20 juli t/m vrijdag 30 augustus: Zomervakantie
Zoals u ziet, is de peuterschool sommige dagen wel geopend en de school niet. Dit komt omdat de
peuterschool een andere CAO regeling (die van de kinderopvang) volgt en er door ouders ook betaald
wordt voor de peuterschool, net als bij de kinderopvang en er wettelijk bepaald is hoeveel studiedagen
de peuterschool dicht mag zijn.
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Voor nu wensen wij iedereen een fijne herfstvakantie!
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