April 2022
Beste ouder(s) / verzorger(s) ,
De meivakantie staat voor de deur en hierbij weer de nieuwsbrief.
Schooltijden
Nu alle corona maatregelen weer los zijn gelaten is het fijn om u weer in de school te zien! We zien ook graag
dat de kinderen op tijd binnen zijn. Te laat komen is storend voor uw kind en voor de groep. De lessen op de
Grote Pijler beginnen om 8.30 uur en ’s middags om 13.00 uur.
Op de Rijtuigweg (Kleine Pijler) starten de lessen om 8.45 uur en ’s middags om 13.15 uur. De lessen eindigen
om 12.00 uur en om 15.00 uur op de Grote Pijler en op de Rijtuigweg om 12.15 uur en 15.15 uur. Op woensdag
eindeigen de lessen om 12.30 uur op de Grote Pijler en om 12.45 uur op de Kleine Pijler.
Dit houdt niet in dat de kinderen dan ook gelijk buiten staan. Dit zal in het algemeen een paar minuten later
zijn.
Overblijf
Bij het overblijven maken wij gebruik van vrijwillige ouders die de kinderen begeleiden bij het eten en
buitenspelen. Om voor iedereen duidelijke afspraken te hebben is er een overblijf protocol op school. Hierin
beschrijven we welk gewenst gedrag we graag zien, maar ook beschrijven we wat als dat een keer niet lukt. Als
er meerdere malen onwenselijk gedrag wordt vertoond, kan het zijn dat uw kind tijdelijk niet kan overblijven
vanwege dit ongewenste gedrag.
Schooladviezen
De leerlingen van groep 8 hebben in januari/februari hun schooladvies gekregen. In maart heeft u uw
zoon/dochter ingeschreven op een school voor Voortgezet Onderwijs.
Afgelopen woensdag en donderdag hebben we de IEP Eindtoets gemaakt. De uitslag hiervan zal na de wordt na
de meivakantie verwacht.
Als leerlingen de toets een stuk beter maken dan verwacht gaan we met u als ouders en de leerling in gesprek
en wordt het schooladvies eventueel naar boven aangepast.
De groepen 7 maken ook de IEP (entree)toets.
Aan de hand van de resultaten van deze toets en de cito LOVS toetsen van juni wordt een voorlopig schooladvies opgesteld. De resultaten en het voorlopig schooladvies bespreken we tijdens het laatste rapportgesprek in
juni.
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Paasontbijt
Woensdag 13 april hebben de kinderen weer genoten van een gezellig en heerlijk paasontbijt. Ook werd er
druk naar eieren gezocht in de omgeving van school. De sfeer was heel gezellig en we danken de Ouderraad
weer voor de organisatie hiervan!
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Voetbaltoernooi
De afgelopen weken hebben meerdere teams gestreden tijdens het schoolvoetbal. Iedereen heeft enorm zijn
of haar best gedaan en de meisjes van groep 7/8 haalden zelfs de finale poule. Daarin bleken een aantal andere
scholen helaas te sterk, maar wat hebben ze het goed en sportief gedaan!

SISA melding
Als school maken wij gebruik van het systeem SISA. U heeft de term vast wel eens gehoord, maar wat houdt
het precies in?
SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken.
Het is ook het SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak
SISA is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere
van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke
begeleiding te bieden
In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert dat hij of zij betrokken is, niet waarom!
Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind,
dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn.
Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een
sluitend netwerk om de kinderen/jongeren die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te
begeleiden. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject ondersteuning te bieden en
begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.
Op de website SISA Rotterdam vindt u alle informatie.
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Verkeersdrukte
Veel kinderen worden dagelijks met de auto gebracht en gehaald van school. Dit zorgt regelmatig voor drukke
en gevaarlijke situaties, waarbij de kinderen en ook ouders niet veilig kunnen oversteken. Wilt u er als ouder
alstublieft opletten dat u goed uitkijkt voor de overstekende kinderen en ouders en dat u uw auto parkeert in
een parkeervak. In de omgeving van het Witteveenplein hebben we ook te maken met parkeergarages van
omwonenden. Wilt u ervoor zorgen dat deze niet geblokkeerd worden?
Samen zorgen we voor de veiligheid van onze kinderen. Alvast bedankt!
Koningsspelen
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de Koningsspelen net afgelopen en wat heeft iedereen genoten! Alle
ouders die ons geholpen bij deze dag…hartelijk dank!! Hierbij vast wat foto’s.
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Suikerfeest
In de meivakantie loopt de Ramadan ten einde en we wensen een ieder die het viert een heel mooi en fijn Eid
al Fitr toe! Geniet van het samenzijn en het vieren met elkaar.

Stichting Meedoen in Rotterdam
De Stichting Meedoen in Rotterdam is een stichting waarbij een financiële bijdrage aangevraagd kan worden
indien dit nodig is voor bijv. de aanschaf van een fiets, chromebook of andere zaken. Op de site Meedoen in
Rotterdam vindt u meer informatie hierover. Onze schoolmaatschappelijk werker, Birgul Atas, kan u eventueel
helpen bij de aanvraag.
Rest ons u een hele fijne meivakantie te wensen!
Vakantieplanning
Hierbij de vakantieplanning en studiedagen voor komend schooljaar

Meivakantie + Koningsdag
Hemelvaart + extra vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen (kinderen vrij)

Eerste dag
Ma. 25-04-2022
Do. 26-05-2022
Ma. 06-06-2022
Donderdagmiddag 07-07-22 om
12.00/12.15 uur begint de zomervakantie.

Laatste dag
Vrij. 06-05-2022
Vrij. 27-05-2022
Vrij. 19-08-2022

Vrijdag 17-06-2022
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