Nieuwsbrief 1
15 augustus 2017
Beste ouders/verzorgers,

Start nieuwe schooljaar
Welkom (terug) op de Albert Schweitzerschool. Wij hopen dat iedereen een fijne zomer achter de
rug heeft en – net als wij – zin heeft in het nieuwe schooljaar!
Om feestelijk te openen, willen wij op maandag 21 augustus het schooljaar officieel openen.
Dit ‘startsein’ voor het nieuwe schooljaar zal rond 14.40 uur plaatsvinden op het schoolplein van de
hoofdlocatie. Dit betekent dat alle groepen (inclusief de groepen 5 en 6) op deze dag op de
hoofdlocatie eindigen. Uiteraard bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Locatie aan de Pieter van Aschstraat (PvA)
Zoals bekend maken wij gebruik van de locatie aan de Pieter van Aschstraat 1. Dit gebouw zal –
totdat er meer duidelijkheid is over de vernieuwbouw van de hoofdlocatie – gebruikt worden door
onze groepen 5 en 6.
Hieronder vindt u een aantal praktische punten die voor u als ouder interessant kunnen zijn:




De PvA is telefonisch bereikbaar op 06-51343697. Iedere dag van de week is iemand van het
management aanwezig om de telefoon op te nemen. Mocht u onverhoopt geen verbinding
krijgen, kunt u ‘gewoon’ contact opnemen met de administratie van de hoofdlocatie.
Na schooltijd lopen de groepsleerkrachten met de kinderen mee naar buiten. De
groepsleerkracht is dan – indien nodig – beschikbaar voor een gesprek.
Eventuele absentie/ziekte van uw kind(eren) kunt u vanaf dit schooljaar ook via Digiduif
melden. Deze mogelijkheid geldt uiteraard voor de gehele school.

Bovenstaande punten/maatregelen zijn genomen n.a.v. de enquête die wij vorig schooljaar aan onze
ouderpopulatie voorgelegd hebben.

Kennismakingsgesprekken
Tijdens het kennismakingsgesprek op dinsdag 29 augustus willen wij ouders in de gelegenheid
stellen om (aanvullende) informatie te geven over hun zoon of dochter aan de nieuwe leerkracht.
Het gaat daarbij om informatie die van belang is voor de schoolontwikkeling.

z.o.z.

Mogelijke vragen die u kunt krijgen zijn:





Is er in de thuissituatie iets veranderd dat van belang is voor de school?
Hoe beleeft uw kind de school? Welke signalen geeft het af?
Waar houdt uw kind zich thuis veel mee bezig? Wat zijn de interesses?
Welke aanpak hanteren ouders bij ongewenst gedrag? Voor welke maatregelen is uw kind
gevoelig? Kan school daarbij aansluiten?
 Wat vindt u als ouders een prettige wijze van communiceren?
 Zijn er signalen van pestgedrag? Vriendschappen?
De kennismakingsgesprekken zijn niet bedoeld om uitleg te krijgen/geven over het betreffende
leerjaar.
U kunt zich vanaf aanstaande maandag inschrijven via Digiduif.
Let op (1): de gesprekken staan voor alle groepen open. Voor ouders/kinderen die vorig schooljaar al
bij dezelfde leerkracht zaten – dit geldt voornamelijk voor de groepen 1/2 – is deze avond wellicht
irrelevant.
Let op (2): sommige groepen hebben meerdere dagen open staan als mogelijkheid voor een
gesprek. U ziet dit vanzelf in uw Digiduif-account als dit voor de groep van uw kind(eren) van
toepassing is.
Let op (3): de gesprekken vinden plaats in het lokaal van uw kind(eren). Graag rekening houden met
eventuele transfertijd tussen hoofdlocatie en de dependance aan de Pieter van Aschstraat.

Wet op Leerplicht
In de periode voor de zomervakantie zijn wij meerdere malen geconfronteerd met verlofaanvragen
buiten de schoolvakanties om. Aangezien wij ons te allen tijde aan de wet op Leerplicht dienen te
houden, moeten wij veel gezinnen teleurstellen.
Wij hopen dat u – net als wij – het belang van voldoende lesuren erkend en dat u verlofaanvragen
voor uw kind tot een minimum beperkt.
Uiteraard zijn er ook een aantal categorieën waar u (vanzelfsprekend) vrij voor kunt krijgen. Denk
aan een begrafenis en/of huwelijk binnen uw familie. Voor een volledig beeld m.b.t. Leerplicht
verwijzen wij naar de volgende site: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/extra-verlof/

Facilitair




Op de Baanweg zijn schoolmarkeringen aangebracht om automobilisten te attenderen op
hun snelheid.
Op de hoofdlocatie is de zogenaamde ‘meester August-boom’ verwijderd. De boom was
helaas ziek. In de herfst zullen wij een nieuwe boom ter nagedachtenis aan meester August
(oud-conciërge van de school) laten planten.
Eind september zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het Saenredamplein. Dit plein
wordt door de groepen 5 en 6 in de middagpauze gebruikt. Zodra hier meer duidelijkheid
over bestaat, wordt u daarover geïnformeerd.

z.o.z.

Belangrijke data








Maandag 21 augustus:
Dinsdag 29 augustus:
Vrijdag 15 september:
Woensdag 27 september:
Woensdag 4 oktober:
Maandag 16 oktober:
Dinsdag 24 oktober:

start nieuwe schooljaar
kennismakingsgesprekken
‘Keep it Clean-day’
groepen 7 op driedaagse
start Kinderboekenweek ‘Griezelen’
start herfstvakantie
schoolfotograaf

Alle belangrijke data kunt u ook terugvinden in Digiduif en op onze site:
http://www.albertschweitzer.net/index.php/kalender

