SCHOOLINFO-KALENDER 2017/2018
Dit schooljaar willen wij u weer, in de vorm van deze kalender, op de hoogte stellen van de
belangrijke zaken betreffende onze school. Hierin staan een aantal zakelijke gegevens en
jaarlijkse activiteiten, die u wellicht regelmatig zult raadplegen. Wij verzoeken u vriendelijk deze
kalender op een zichtbare plaats te hangen/bewaren. Het voorkomt nodeloos informeren.
Op deze kalender treft u informatie aan, die op dit moment bekend is.
Bovendien ontvangt u op vrijdag ook nog onze nieuwsbrief, met actuele informatie.
De schoolgids van kindcentrum Beatrix kunt u vinden op de website; www.cbsprinsesbeatrix.nl
Mocht u een papieren versie willen hebben, dan kunt u die op school krijgen.

SCHOOLTIJDEN
We kennen een continurooster en dat betekent dat alle groepen elke dag even lang naar
school gaan, van 8.30 -14.00 uur.
Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1 t/m 8

08.30-12.00
12.30-14.00

08.30-12.00
12.30-14.00

08.30-12.00
12.30-14.00

08.30-12.00
12.30-14.00

08.30-12.00
12.30-14.00

Elke dag pauze van 10.15-10.30 uur en van 12.00-12.30 uur.
Alle kinderen eten tussen de middag samen op school en nemen daarvoor een lunchpakketje mee.
Boterhammen graag in een broodtrommeltje.

LEERKRACHTEN (wie en wanneer)
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2

Herma

Herma

Rolinka

Herma

Herma

3/4

Marloes

Marloes

Marloes

Anika

Anika

Wigarda

Wigarda

5/6

Wigarda/ Rolinka

Wigarda/Rolinka

7

Elizabeth

Elizabeth

Elizabeth

Ingrid

8

Gerlinda

Ingrid

Gerlinda

Gerlinda

KINDEROPVANG & PEUTERAFDELING

Wigarda
Ingrid
Gerlinda

tel: 06-43740689

Hier kunnen kinderen van 7.00-19.00 uur overblijven.
• Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)
• Voorschoolse opvang
• Naschoolse opvang
• Vakantie opvang
Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis
gebruik maken. Voor kinderen biedt onze opvang een plezierige en gezellige plek om met elkaar te
spelen, gevarieerde activiteiten te doen en zich zo spelenderwijs te ontwikkelen. Voor ouders biedt
COG Drenthe Kinderopvang een vertrouwde, plezierige en professionele organisatie van de opvang van
uw kinderen.
Informatie: Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de schooldirectie of bij Brigitte Hoving
en Annelies Bezuyen van COG Drenthe Kinderopvang (kinderopvang@cogdrenthe.nl of 0592-409865.).

PEUTERAFDELING

tel: 06-43740689 Dinsdag en donderdag van 8.30 – 11.30 uur

ZIEKMELDINGEN

Graag telefonisch ziekmelden voor 8.30 uur Tel. 0593-522718

GYMNASTIEK in de Drenthehal (niet op blote voeten gymmen)
Alle groepen gaan 1x per week een heel uur gymmen, zodat er minder tijd verloren gaat met aan- en
uitkleden en er naar toegaan en terug.
Dinsdagochtend groep 8 (op de fiets) Vrijdagmorgen groep 7 en 5/6 (op de fiets), 3/4 (lopen)
Groep 1/2 gymt afhankelijk van het weer in het speellokaal.

SCHOOLTIJDEN /LEERKRACHTEN/KINDEROPVANG /ZIEK/GYMNASTIEK

.
VAKANTIES 2017/2018
eerste dag

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Bevrijdingsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Extra lang weekend
Zomervakantie

laatste dag

23-okt
25-dec
26-feb
30-mrt
05-mei
27-apr
10-mei
21-mei
28-juni
23-jul

27-okt
05-jan
02-mrt
02-apr
05-mei
11-mei
11-mei
21-mei
02-juli
31-aug

Studie/margedagen (kinderen vrij) studiedag 9 oktober, 22 december (vanaf 12:00 uur),
20 juli (vrijdag voor de zomer) en een aantal zal nog worden ingevuld.

BIJZONDERE DATA (onder voorbehoud; kijk in de nieuwsbrief voor de juiste data)
27 september
04 oktober
04 oktober
09 oktober
18 oktober
20 oktober
30 oktober
09 november
10 november
05 december
20 december
14 februari
14 maart
16 maart
29 maart
17/18 april
04 mei
22 mei
31 mei
27 juni
16 juli
18 juli
18 juli
19 juli

start kinderpostzegelactie
Kinderboekenweek (t/m 13 oktober)
dierendag
studiedag
‘open ochtend’
herfstwandeling 1 t/m 4
start plusklas
lampionnenshow
gr. 1 t/m 4 zingen bij dialysekliniek
sinterklaasfeest
kerstviering
rapporten mee
boomfeestdag
nationale pannenkoekdag
paasviering
IEP-toets groep 8
dodenherdenking
schoolkamp 8 (t/m 25 mei)
schoolreis 1/2
schoolreis 3 t/m 7
schoonmaak
afscheid groep 8
rapport mee
laatste schooldag (14.00 uur vrij)

VAKANTIES / BIJZONDERE DATA

Spreekavonden
1e

13 november

spreekavond

2e

12 februari
13 februari

spreekavond
spreekavond

3e

11 juli
12 juli

spreekavond

Informatieavonden

20 sep. groep 3/4: 19.30-20.30 uur
25 sep. groep 8:
19.30-20.30 uur
27 sep. groep 5/6
19.30-20.30 uur
26 sep. groep 7
19.30-20.30 uur
25 t/m29 sep. Open lesdagen kleuters

Oud papiercontainer
11/12
16/17
20/21
18/19
29/30
05/06
16/17
28/29
16/17

september
oktober
november
december
januari
maart
april
mei
juli

OUDERRAAD
Bij de OR gaat het om zaken waarbij betrokken ouders een ondersteunende rol kunnen
vervullen bij activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de directie georganiseerd
worden. De OR heeft als taak de relatie tussen de ouders, de directie en het team op
zodanige wijze te bevorderen dat het ten goede komt aan het optimaal functioneren van de
school en het onderwijs. De OR heeft verder een signaleringsfunctie en kan ingezet worden
voor promotionele en representatieve activiteiten. Tevens verleend de OR hand- en
spandiensten bij verschillende activiteiten binnen de school, bijv. organisatie van feesten en
speciale gelegenheden, sportactiviteiten etc. De ouderraad wordt gekozen door en uit de
ouders van kinderen van onze school. Eén keer per maand wordt er vergaderd.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij onderstaande personen terecht.
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
Herwin Bolwijn (voorzitter)
0593 – 52 25 85
Laura Weurding (secretaris)
0593 – 52 62 39
Renate Heine (penningmeester)
0593 – 56 52 97
Illmar Dijkema
0593 – 52 52 55
Martin Oldenbeuving
0593 – 54 38 18
Astrid Gommers
06 – 488 513 45
Arnoud Jansen
0593 – 56 68 54
De volgende personen hebben aangegeven zitting te willen nemen on de OR
Renate Koops, Anja van Es, Berby Dijkema en Amanda Hendriks

OUDERBIJDRAGE
Voor schoolreis en/of kamp betaalt u per kind een vastgesteld bedrag. (onder voorbehoud)
Groep 1/2 € 0,- Groep 3/4 + € 20,- Groep 5/6/7 + € 35,- Groep 8 + € 90,Indien u niet betaalt, kan uw kind niet aan de bovengenoemde activiteiten meedoen.
De bedragen worden door de ouderraad vastgesteld en d.m.v. een nota geïncasseerd.
Let op! Hierbij is niet inbegrepen een vrijwillige bijdrage voor Koningsspelen, Sint viering,
Paas/Kerstfeest, traktaties bij speciale gelegenheden e.d. Hiervoor vragen we per kind een
vrijwillige ouderbijdrage in de kosten van + € 7,50.
Het totale bedrag dient voor 1 mei uiterlijk te zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer
NL16RABO03065.43.435 ten name van COG Drenthe/ ouderraad onder vermelding van
de naam en de groep van uw kind.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/GMR
De MR is een unieke werkgroep binnen de school. De MR is namelijk de enige werkgroep die
verplicht is gesteld vanuit de wet en de enige werkgroep die wettelijke rechten en plichten
heeft. De MR is, volgens de wet, de overlegpartner van de directie, waar het gaat over
beleidsvoornemens die de school aangaan. Bij een aantal beleidsonderwerpen heeft de
directie zelfs het advies of de instemming nodig van de MR, alvorens het beleid uitgevoerd
mag worden. Dit betekent echter niet dat de invloed van de MR geen grenzen heeft.
Waar houdt een MR zich wel mee bezig en waar niet. De rechten van de (G)MR hebben altijd
betrekking op vaststelling of wijziging van het beleid op school.
De uitvoering van dit beleid is een zaak van het bevoegd gezag en van het schoolteam.
Voor vragen en/of opmerkingen E-mailadres: mr@cbsprinsesbeatrix.nl
Binnen de stichting bestaat een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad.
Oudergeleding
Anita Dijkstra (moeder van Matthijs)
Arjan Schepel (vader van Emma en Hugo)

secretaris 0593 – 59 24 22
voorzitter 0593 – 52 72 57

Personeelsgeleding
Marloes van den Bos en Gerlinda Paas

OUDERRAAD/ OUDERBIJDRAGE/ MEDEZEGGENSCHAPSRAAD / GMR

