Praktische informatie schooljaar 2019-2020

Informatie OBS De Ynset 2019-2020

Beste Ouder(s)/verzorger(s),
In deze brochure kunt u de praktische informatie van het schooljaar 2019-2020 vinden.
Gedurende het schooljaar zullen we u informeren door middel van onze nieuwsbrief, die
rond de 1e van elke maand zal verschijnen. In september verschijnt de (digitale) schoolgids
met uitgebreide informatie. In deze brochure wordt informatie gegeven over de bezetting
van ons team, de schooltijden, vakanties, studiedagen, contactmomenten en het rooster.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Ynset
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De groeps- en schoolbezetting.
De groepsbezetting 2019 – 2020
Groep
Maandag
Dinsdag
1&2
Gea
Gea
Hylkema *
Hylkema*
3&4
Kirsten van
Kirsten van
Hettema
Hettema
5,6&7
Jarina
Nienke
Caspers
Sonnenberg
Intern
begeleiding
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Directeur

Woensdag
Meiny
de Hey
Kirsten van
Hettema
Nienke
Sonnenberg

Donderdag
Meiny
de Hey
Nienke
Roosjen
Nienke
Sonneberg

Vrijdag
Meiny
de Hey
Nienke
Roosjen
Nienke
Sonnenberg

Aaltsje
Dijkstra
Noah van
Althuis ***
Jarina
Caspers

Aaltsje
Dijkstra
Noah van
Althuis ***
Jarina
Caspers

Aaltsje
Dijkstra

Femke
Blaauw **

Noah van
Althuis ***
Jarina
Caspers
****

Jarina
Caspers

Jarina
Caspers

*Gea is nog niet hersteld bij de start van het schooljaar en wordt op maandag en dinsdag
vervangen door Sigrid Nijenhuis
** Femke zal op wisselende dagen aanwezig zijn, dit heeft te maken met haar afspraken op
de 3 scholen van cluster Nannewiid.
*** Noah wordt ingezet om één leerling specifiek te begeleiden, dit is in overleg voor een
vast aantal uren per week.
**** Jarina staat maandag voor groep 5,6,7, ze voert haar directietaken op de andere dagen
uit.

Jaarplanning
Vakanties & vrije dagen
Vakantierooster 2019-2020 voor alle scholen van Stichting Ambion:
Herfstvakantie
za. 19 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019
Kerstvakantie
za. 21 december 2019 t/m zo. 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
za. 15 februari 2020 t/m zo. 23 februari 2020
Pasen
vr. 10 april 2020 t/m ma. 13 april 2020
Meivakantie
za. 25 april 2020 t/m zo. 10 mei 2020 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
do. 21 mei 2020 en vr. 22 mei 2020
Pinksteren
zo. 31 mei 2020 t/m ma. 1 juni 2020
Zomervakantie
za. 4 juli 2020 t/m zo. 16 augustus 2020

Informatie brochure 2019-2020 OBS De Ynset pag. 3

Studiedagen schooljaar 2019-2020
Maandag 23 september 2019
Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12 uur vrij
Vrijdag 31 januari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Donderdag 18 juni 2020 (dossier dag)
Vrijdag 03 juli 2020
Contactmomenten
Onderstaande momenten zijn de vast ingeplande momenten. Mocht u tussendoor een
gesprek willen dan is daar ruimte voor. Ook kunt u gebruik maken van de ‘kijkje in de klas en
koffie’ ochtenden die om de 6 weken ongeveer wordt ingepland.







Goudenweken gesprekken
Informatieavond schoolverlaters
Mogelijkheid voor een extra oudergesprek
Rapportgesprekken
Mogelijkheid voor een extra oudergesprek
Rapportgespreken

week 36
week 44
week 47
week 9
week 20
week 26

Schooltijden
Alle leerlingen gaan vijf dagen per week naar school van half negen tot twee uur. Groep 1
t/m 4 is vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur vrij.
Op het plein is vanaf 8.10 pleinwacht aanwezig. De bel gaat om vijf voor half negen, om half
negen start de les.
Leerlingen van groep 1, 2 en 3 mogen in de groep gebracht worden. Wilt u met de leerkracht
over uw kind een gesprek voeren, maakt u daar dan even een afspraak voor. Alle ouders
verlaten om 8.30 uur het schoolterrein, zodat de lessen rustig kunnen beginnen.
Groepsindeling OBS De Ynset
We starten het schooljaar met drie groepen.
Dit schooljaar is er gekozen voor gecombineerde groepen waarbij het geven van de
instructies zo passend mogelijk zullen zijn. Groep 1 & 2, groep 3 & 4 en groep 5, 6 & 7 zitten
in 1 lokaal.
Het verschilt soms per schooljaar welke leerjaren er in een groep zitten, dit komt omdat de
leeftijd en leerjaar van leerlingen die gedurende het jaar bij ons op school komen varieert en
niet te voorspellen is. Bij de indeling van de groepen kijken wij naar de onderwijsbehoeftes
uw kind, zowel op sociaal gebied als met betrekking tot het leren én naar het vermoedelijke
uitstroomperspectief.
We proberen de hoeveelheid kinderen zo goed mogelijk te verdelen over de beschikbare
groepen.
Dit jaar starten we in groep 1 & 2 met 17 leerlingen. In groep 3 & 4 zitten ook bij de start van
het schooljaar 17 leerlingen en in groep 5,6 & 7 zijn er 15 leerlingen.
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Veiligheid
We vragen u zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Als u met de auto
komt, dan graag parkeren op het parkeerterrein bij het dorpshuis of op het dorpsplein.
De ingang van groep 3 t/m 8 is aan de dorpspleinkant (rode deur). De ingang van groep 1 en
2 is aan Molenlaan. De deur aan de kant van het dorpshuis wordt zo min mogelijk gebruikt
zodat er zicht is op wie de school binnen komt en de school verlaat.
Na schooltijd kunt u ook bij deze beide in- en uitgangen uw kind verwelkomen.
Start van de dag
Elke groep beschikt over bakken voor bekers en bakjes. Alléén de beker die gebruikt wordt
tijdens de middagpauze wordt gekoeld, deze beker gaat bij de start van de dag in een gele
bak. Het fruit en de bekers die tijdens de ochtendpauze worden gebruikt gaan in een grote
bak en ook de broodbakjes gaan in een bak. De kinderen regelen de bekers en bakjes zelf.
Pauze
Tijdens de pauze eten de kinderen fruit en/of brood. Koekjes en snoepjes worden alleen
gegeten als er genoeg is om de groep te trakteren, zo niet dan gaat het weer terug in de tas.
Dit doen we om duidelijkheid te scheppen. Er zijn vaak vragen over wat wel en niet
meegenomen mag worden in de pauzes, bij deze is dit helder. Mocht u onverhoopt een keer
geen fruit in huis hebben, geeft u dan een extra boterham aan uw kind mee. Uw kind mag
zowel zoet als hartig broodbeleg op brood mee krijgen. We hopen dit jaar ingeloot te
worden voor het ‘schoolfruit project’, hiermee krijgen alle kinderen 3 stuks fruit per week
gedurende 20 weken.
Wat betreft het drinken in de pauzes, graag in bekers voorzien van naam. Het drinken mag
gewoon water zijn, maar ook limonade of melk kan een optie zijn. Zolang het geen
koolzuurhoudende dranken zijn is het prima! Drinken vinden we heel belangrijk als uw kind
dorst heeft mag het altijd water uit de kraan drinken, zeker op warme dagen, zullen we dit
ook zeker stimuleren.
Plein
We maken met 7 groepen gebruik van het plein, er zijn altijd 2 teamleden aanwezig als
pleindienst, als er wat is kunnen de kinderen altijd hier terecht. Ook kan het zo zijn dat er
kinderen op het veld willen spelen, dit kan alleen onder toezicht en zal van te voren worden
besproken met de kinderen. De kinderen hebben een kwartier pauze en in die pauze
proberen we het iedereen naar de zin te maken, zodat er ook echt ontspannen kan worden.
Aan het eind van de pauze klinkt een bel en gaat iedereen naar binnen, naar de klas.
Overige regels en afspraken kunt u lezen in de nieuwsbrieven en/of in schoolgids die in
september digitaal op de website en in het ouderportaal komt.
Jarig
Als uw kind jarig is mag hij/zij natuurlijk trakteren op school. De traktatie kan gelijk in de
ochtend meegegeven worden aan uw kind, trakteert uw kind op een ijsje dan graag even
een tijd afspreken met de leerkracht van uw kind.
De kinderen mogen op alles trakteren, het is echt hun feestdag. Zorgt u er echter wel voor
dat het bij 1 item blijft en dat het niet een uitpakfestijn wordt. Er hoeft geen onderscheid
gemaakt te worden tussen leerlingen en leerkrachten. Een gezonde traktatie mag natuurlijk
ook.
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Gymrooster
Leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in het dorpshuis, naast onze school. Wilt u hiervoor
gymschoenen (zonder veters) meegeven naar school. De schoenen kunnen op school blijven,
graag in een tas voorzien van naam.
Leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan elke maandag en donderdag naar Sintjohannesga om
daar in de gymzaal te gymmen. De leerlingen worden gehaald en gebracht in een bus. Na de
gymles wordt niet gedoucht, maar een deodorant roller (geen spuitbus) is welkom voor de
leerlingen van groep 5,6 en 7.
Alle leerlingen van groep 3 t/m 7 nemen gymkleding mee, dit kan een gympakje zijn of een
sportbroek met een T-shirt. Alle leerlingen dragen gymschoenen tijdens de gymles.
Raad
Onze school heeft naast de betrokken medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) met
ingang van schooljaar 2019-2020 ook een leerlingenraad (LR). In deze raad zal uit elke groep,
vanaf groep 4, één leerling afgevaardigd zijn om samen met de directeur te spreken over
alles wat onze school aangaat. Deze bespreekpunten worden door de directeur gedeeld met
het team, de OR en de MR. Ook zal de leerlingenraad regelmatig een stukje in de
nieuwsbrief schrijven.
Luizen Opsporing Team (LOT)
Na elke vakantie komt het Luizen Opsporing Team (LOT) in actie en worden alle hoofden op
luizen gecontroleerd. Wordt er bij uw kind hoofdluis gevonden, dan wordt dit aan u
doorgegeven. Ook komt er een bericht in het ouderportaal te staan met het verzoek aan alle
ouders om goed te blijven controleren omdat er hoofdluis op school is gevonden. Mocht uw
kind ergens midden in het jaar hoofdluis hebben gekregen dan verzoeken wij u vriendelijk de
school hiervan op de hoogte te brengen, zodat het LOT tussentijds in actie kan komen.
Belangrijke afspraken
 Als uw kind ziek is, dan graag vanaf 8 uur telefonisch doorgeven 0513-51666. Ook bij
verslapen of verlaat zijn, graag een telefoontje (indien mogelijk) voordat de school
begint.
 Jassen en tassen gaan altijd aan de kapstok (dit doen de kinderen zelf).
 In de gehele school wordt rustig gelopen.
 Vragen worden eerst aan de leerkracht van uw kind gesteld.
 Vele ouders maken gebruik van de vriendenlijst waarop namen en telefoonnummers
staan van klasgenootjes. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind hier op
komt, laat het dan weten aan de leerkracht van uw kind.
 Als uw kind halverwege het jaar 4 wordt en bijvoorbeeld in januari op school komt,
hoeft u niet de gehele ouderbijdrage te betalen. U kunt het bedrag dan delen door 10
(aantal maanden onderwijs in een jaar) en dan vermenigvuldigen met het aantal
maanden tot de zomervakantie.
 Afspraken, belangrijke data en mededelingen worden met u gecommuniceerd via het
ouderportaal.
 De nieuwsbrief van OBS De Ynset zal rond de 1e van de maand (september t/m juli)
op het ouderportaal verschijnen.
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