SCHOOLKALENDER

2017/2018

Alles wat aandacht krijgt...

GROEIT!

DHKT

KLAVER

o.b.s. Tellegen
Achter de Hoven 37
8131 CP Wijhe
tel.: (0570) 521252
fax: (0570) 522882
e-mail: obstellegen@de-mare-scholen.nl
website: www.obstellegen.nl

Welkom!

Welkom!

Voor u ligt de jaarkalender van openbare basisschool o.b.s. Tellegen, één van de vier scholen van het onderwijsteam Klaver DHKT en onderdeel
van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland.
Wanneer ouders/verzorgers hun kind aanmelden op een basisschool, dan vertrouwen zij de zorg voor hun kind voor een deel toe aan de
school. Daarom is het erg belangrijk, dat zij een school kiezen waarin zij vertrouwen hebben.
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Alles wat zich op o.b.s. Tellegen afspeelt, heeft als doel onze leerlingen zoveel mogelijk te bieden en een bijdrage te leveren aan een zo
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Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
Claudia Diepstraten
Directeur onderwijsteam Klaver DHKT
Claudia Diepstraten

Directeur onderwijsteam Klaver DHKT
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Bijlage 1: Namen en adressen algemeen
o.b.s. Tellegen
Achter de Hoven 37
8131 CP Wijhe
tel: 0570-521252
e-mail: obstellegen@de-mare.org
website: www.obstellegen.nl
Algemeen bestuurder
Dhr. A. Bolijn
tel: 0572-347290
e-mail: a.bolijn@de-mare.org
Bestuur
Stichting De Mare
Bezoekadres: Monumentstraat 55d, 8102 AK Raalte
Postadres: Postbus 45, 8100 AA Raalte
tel:
e-mail:
website:

0572-347290
info@de-mare.org
www.de-mare.org

Schooltoezicht
Inspectie van Basisonderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051

GGD regio IJssel-Vecht
Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Vertrouwenspersoon op school:
Annet Mosterd
Vertrouwenspersoon en/of klachtenregeling extern
Trudy van Loon Raalte tel: 0572 355317 veldhuisvanloon@kpnmail.nl
Wim Jansen
Heino tel: 0572 392423 jansenwg@gmail.com
Henk Borkent
Raalte tel: 0572 354324 henk.borkent@versatel.nl
Begeleidingsdienst en Stichting
“Weer Samen Naar School” (WSNS)
Samenwerkingsverband 2305, deelregio Salland
directeur Dhr. J. Scholten
Bezoekadres: Monumentstraat 55 a, Raalte
Postadres: Postbus 66, 8100 AB Raalte
tel: 0572 – 360372
Sporthal “De Lange Slag”
De lange slagen 29
8131 DP Wijhe
tel: 0570-522173
Zwembad ‘de Welters’
Zandhuisweg 2
8131 SP Wijhe
tel: 0570-521232
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Ouders Plusgroep
3-4: 19:30-21:00
OR vergadering

4
Start
kinderboekenweek
t/m 13 oktober

9
Themaweek
Griezelen
Voorstelling groep
1 t/m 4
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Plusgroep 5/6/7
09:00-12:00

25

Bijlage 2: Adressen team en overige betrokken personen
Claudia Diepstraten
Email: c.diepstraten@de-mare.org
tel: 06-22381028
Fedor Baarslag
Email: fh.baarslag@de-mare.org
tel: 06-19292634
Miranda van Santen
e-mail: jufmiranda@obstellegen.nl
Hennie Fiet
e-mail: meesterhennie@obstellegen.nl
Annet Mosterd-Koers
e-mail: annetmosterd@hotmail.com
Saskia Henneke
e-mail: saskiahenneke@gmail.com
Overige betrokken personen
Henk Valk (Vakleerkracht muziek)
Gert-Jan Baas (Vakleerkracht Gym)
Agaath Debets (vakleerkracht HVO groep 5 t/m 8)

Voorschoolse en naschoolse opvang
Kindercentrum De Bieënkorf (mw. Marlies Bulder)
Openingstijden van 7.00 uur tot 18.00 uur
Adres:
De Lange Slagen 31
8131 DP Wijhe
tel: 0570-521313
www.bieenkorf.nl
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Bijlage 3:
Extra onderwijsaanbod
HVO
Humanistisch vormingsonderwijs, is een levensbeschouwelijk vak dat als keuze vak wordt aangeboden aan groep 5 t/m 8. In de HVO lessen
maken de kinderen spelenderwijs kennis met humanistische uitgangspunten als, respectvol met elkaar omgaan, gevoel voor rechtvaardigheid,
verdraagzaamheid en verbondenheid met de medemens. In de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema`s zoals de
wereldgodsdiensten, arm en rijk, oorlogen, rechten van het kind of dier, wetten en maatschappelijke regels, enzovoorts. De lessen worden
verzorgd door een bevoegd HVO-docent.
Engels
De school heeft in 2014-2015 de doelstelling opgenomen om de leerlingen taalkundig gezien sterker naar het voortgezet onderwijs te leiden.
Groep 1 t/m 8 maakt gebruik van de methode: Take it easy. Deze wordt mede met digibord-lessen wekelijks gegeven.
Logopedie
Ouders ontvangen in groep 2 een vragenlijst met vragen over de woordenschat en uitspraak van hun kind. (screening) Hieruit wordt bekeken of
er verder onderzoek nodig is. De logopedist geeft voornamelijk advies aan ouders, kinderen en leerkrachten. Het is aan de ouder om verdere
afspraken te maken met de logopedist.
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Bijlage 4: Goed om te weten
Praktische informatie en data activiteiten
Gymtijden
Na de zomervakantie wordt eerst het oude zwemrooster (16-17) gevolgd. Als het zwembad sluit, geldt het gymrooster hieronder.
Lijst met gymtijden per groep. (Na sluiting zwembad!)
groep

Dag

Tijden

Vak. L.

Groep 3-4-5

di

10.30 -

Eigen
leerkracht

11.15 uur
Groep 3-4-5

do

08.30 –
09.15 uur

Gert-Jan

Groep 6-7-8

ma

08.30 -

Gert-Jan

09.30 uur
Groep 6-7-8

vrij

10.45 11.45 uur

Eigen
leerkracht

In de maanden mei t/m september wordt er door de groepen 3 t/m 8 weer één keer in de week gezwommen in het zwembad “de Welters”.
In het winterseizoen gaat groep 3/4/5 met de bus.
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Lln-raad
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Luizencontrole
15
Koffieuurtje
Claudia

17
Meespeelochtend
nieuwe leerlingen

18
Meespeelochtend
nieuwe leerlingen

19
Meespeelochtend
nieuwe leerlingen

20

21

Meespeelochtend
nieuwe leerlingen

16
Leerorkest 9.0010.00
OR vergadering
Meespeelochtend
nieuwe leerlingen

22

23

24

25

26

27

28

Deze week
afname CITO
Midden

Leerorkest 9.0010.00

29
Deze week
afname CITO
Midden

30
Terugkomdag
oude groep 8

Plusgroep 5/6/7:
09:00-12:00

31

KMR

Open zaterdag

Continurooster
Op Tellegen werken we met een continurooster. We lunchen met de kinderen op school. De lestijden staan in onderstaande tabel.
Lestijden en groepsindeling leerkrachten
lestijden

Groep 1-2-3

Groep 4-5-6

Groep 7-8

Maandag

Miranda van
SantenBergboer

Annet Mosterd

Fedor Baarslag

Annet Mosterd

Hennie Fiet

8.30-14.15 uur

Miranda van
SantenBergboer

Woensdag

Fedor Baarslag

Annet Mosterd

Hennie Fiet

Miranda van
SantenBergboer

Saskia Henneke

Hennie Fiet

Saskia Henneke

Hennie Fiet

8.30-12.00 uur

Miranda van
SantenBergboer

Vrijdag

Groep 1-2-3-4

Groep 5-6-7-8

12.30-14.15 uur

Miranda van
SantenBergboer

Hennie Fiet

8.30-14.15 uur
Dinsdag

8.30-12.30 uur
Donderdag
8.30-14.15 uur
Vrijdag

Intern
begeleider

Saskia
Henneke
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10
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23
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Foekepotten

20
OR vergadering

27

21
Plusgroep 5/6/7:
09:00-12:00

28

Aanwezigheid directie
Claudia Diepstraten heeft op donderdag haar werkdag op OBS Tellegen. De werkdagen van meester Fedor zullen op maandag en woensdag
(lesgevend) op Tellegen zijn. Voor de overige dagen kunt u met schoolgerelateerde vragen/opmerkingen of calamiteiten altijd terecht bij
Meester Hennie (Locatie-coördinator).
Vakantierooster 2017-2018
Vakantie

Van

T/m

Herfstvakantie

23 okt.

27 okt.

Kerstvakantie

22 dec.

5 jan.

12.00 uur
Voorjaarsvakantie

26 febr.

2 maart

Paasvakantie

30 maart

2 april

Meivakantie

27 april

11 mei

Pinksteren

Ma 21 mei

Zomervakantie

20 juli 12.00
uur

3 sept.

*Let op: niet alle margedagen zijn hierboven opgenomen. Voor overige margedagen zie de kalender!
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Lln raad
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Studiedag
voorbereiden
thema Alle Lln vrij

6

Luizencontrole

12

13

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

Themaweek
multimedia

GMR

19

7
Plusgroep 5/6/7

14
Reservedatum
plusgroep 5/6/7
Rapport mee

20

21

OR vergadering

KMR

Palmpasen

Themaweek
multimedia
26
Themaweek
multimedia

27

28

29
Paasontbijt
Afronden
themaweek
multimedia

30
Goede vrijdag
Alle lln vrij

31

Oudergeleding:
Martine Duiker
Heidi Toonk

(Voorzitter)
(OR taak en algemeen lid)

Teamgeleding:
Hennie Fiet
Fedor Baarslag

(Secretaris)
(Algemeen lid)

GMR vergadering
Annet Mosterd

(GMR taak)

Afgelopen maart 2017 is deze MR gekozen voor de duur van 2 jaar. Rond maart 2019 zijn er n
Commissies

Ouderraad OBS Tellegen

Namenlijst MR

Oudergeleding:
Martine Duiker
Heidi Toonk

(Voorzitter)
(OR taak en algemeen lid)

Teamgeleding:
Hennie Fiet
Fedor Baarslag

(Secretaris)
(Algemeen lid)

Vacant (Voorzitter)
Marleen Reijners (Penningmeester)
Vacant (Secretaris)
Kim v/d Vlekkert
Jolanda Jager
Renate Harmsen
Marieke Korterik
Marieke Jansen
Mirella Oebeles
Rianne Dijkslag

GMR vergadering
Annet Mosterd

(GMR taak)

Namens het team in OR
Miranda van Santen-Bergboer

Leden van de Medezeggenschapsraad (MR):

Afgelopen maart 2017 is deze MR gekozen voor de duur van 2 jaar. Rond maart 2019 zijn er nieuwe verkiezingen
Ouderraad OBS Tellegen
Oud Papier Commissie
Vacant
(Voorzitter) Erwin Linthorst
Hoofd coördinator:
Marleen
ReijnersKeimpe
(Penningmeester)
Coördinatoren:
de Jong en Andre Fransen.
Vacant
(Secretaris)
Ophalers: ongeveer 20 heel fijne ophaalvaders en moeders!
Kim v/d Vlekkert
Jolanda Jager
Renate Harmsen
Marieke Korterik
Marieke Jansen
Mirella Oebeles
Rianne Dijkslag
Namens het team in OR
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Lln-raad
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Entreetoets groep 7

16
Entree 7

10
Entree 7

11
Studiedag De
Mare
Alle lln vrij
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CITO entree- en
eindtoets

CITO entree- en
eindtoets

30
Meivakantie

Entree 7

7/8 Theoretisch
verkeersexamen
19
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eindtoets

Koningsspelen
Koningsontbijt

GMR

24
Koffieuurtje
Claudia

Entree 7

18

OR vergadering
23

12

25
KMR

26

27
Koningsdag
Alle lln vrij

Bijlage 5 Regels en afspraken
Aanvullende Informatie over onze schoolorganisatie
Omgangsprotocol met de gedragsregels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zegt alleen aardige woorden tegen elkaar.
Je helpt een ander.
Je laat anderen meespelen.
Je luistert goed naar de ander. (stop = stop!)
Je probeert een ruzie uit te praten; vraag aan de ander hoe je het goed kunt maken.
Je lost een probleem samen op. Lukt dit niet dan ga je naar de meester of juf.
Je bent zuinig op spullen van een ander.
Plagen mag, maar we pesten niet.

Algemene schoolregels:
• Op school eten we uitsluitend gezond! Dus geen koek of snoep in broodtrommels. Wij vragen u om dagelijks fruit mee te geven. Dit geldt
ook voor drinken, geen frisdrank.
• Vanwege de grote hoeveelheid afval die kinderen dagelijks produceren, verzoeken wij u vriendelijk om het drinken in meer duurzame
plastic bekers mee te geven. Op school scheiden wij ons afval; oud papier, gft, pdm en rest.
• Gymkleding, gymschoenen (geen balletschoentjes) moeten voorzien zijn van naam.
• Na de gymles moet er in groep 5 t/m 8 een douche genomen worden. (handdoek mee)
• Wanneer je niet mee kunt gymmen, dan moet dit door de ouder bij de leerkracht worden gemeld.
• Wanneer iets wordt vernield of als iets door roekeloos gedrag zoekraakt, moeten dit vergoed worden.
• Fietsen worden netjes in de fietsenstalling geplaatst.
• Snoepen is alleen toegestaan bij verjaardagen.
• Telefoneren met de leerkracht kan alleen voor en na schooltijd of tijdens de pauze.
• Mobiele telefoons zijn onder schooltijd niet toegestaan. Daarom worden zij aan het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht.

MEI 2018

MA

DI
1
Dag van de
arbeid
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2

DO
3

VR
4

ZA
5

ZO
6
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Meivakantie
7

8

Hemelvaart

14

21
Tweede
Pinksterdag

15

22
Deze week CITO
LOVS eind
OR vergadering

28
Deze week CITO
LOVS eind

29
Wandel4daagse

16
Luizencontrole

17

23
Praktisch
verkeersexamen
7/8

24

30
Wandel4daagse

Lln raad

31
Wandel4daagse

Pleinregels/afspraken:
•
•
•
•
•

De kinderen mogen niet voor 8.15 uur op het plein.
Op het plein wordt voor, tijdens en direct na schooltijd niet gefietst en niet gevoetbald. i.v.m. de veiligheid van jonge kinderen.
Voetballen mag op het veld naast de school.
Na schooltijd mogen de kinderen tot 13 jaar gebruik maken van het schoolplein.
Rolschaatsen, eenwielers, rollerskates en skateboards zijn niet toegestaan op het schoolplein i.v.m. de veiligheid (afspraken rondom
gebruik vormen uitzondering).
Leerlingen mogen de hoofdingang niet gebruiken als ingang. Zij kunnen naar binnen via het schoolplein.

Schoolregels specifiek voor groep 1 en 2:
•
•

De kleuters gymmen in het speellokaal op gymschoenen. Groep 2 graag een tas met gymkleding mee. De gymschoentjes graag
voorzien van naam, deze blijven gedurende het jaar op school.
Elke vrijdag voor iedere vakantie is het speelgoedmorgen. Kinderen mogen dan een spelletje meenemen.

Schoolregels tijdens lunch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen luisteren naar de aanwijzingen van een overblijfkracht.
Tijdens het eten gelden er fatsoensregels.
Na het teken van de overblijfkracht mag het kind van tafel.
De kinderen ruimen zelf hun eigen spullen zo goed mogelijk op.
Bij droog weer spelen de kinderen buiten.
Bij regen zijn de kinderen in de gang of het speellokaal van de school. Daar kunnen spelletjes gespeeld worden.
Kinderen blijven verder uit de klaslokalen, behalve met toestemming van een leerkracht.
Kinderen tonen respect naar de overblijfouder.
Kinderen staan onder toezicht van de overblijfkracht die om 12.15 uur de kinderen overdraagt aan de pleinwacht.
Kinderen mogen niet zelfstandig beslissen om naar huis te gaan, of zomaar van het schoolterrein af. Hiervoor is toestemming van ouders
en/of leerkracht nodig.
Voor het buitenspelen na de lunch gelden de opgestelde buitenspeel-afspraken.

JUNI 2018
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1
Wandel4daagse
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2

ZO
3

LLn raad
4
Uitloop Cito

5

6
Koffieuurtje
Claudia

7
Kamp 7/8

8
Kamp 7/8

9
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14

15

16
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Noodformulier
In geval van nood willen we u graag zo spoedig mogelijk bereiken. Aan het begin van elk nieuw jaar vragen wij u alle nieuwe 06-nummers van u
en uw achtervang op het noodformulier in te vullen.
Recht op privacy
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind in onze schoolcommunicatie wordt opgenomen en met foto of met voor/achternaam op internet
geplaatst wordt, dan kunt u dit via het noodformulier kenbaar maken.
Communicatie en bereikbaarheid
Facebook: www.facebook.com/obstellegen
De school houdt alle belangstellenden op de hoogte van leuke activiteiten of gebeurtenissen. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Maandnieuws
Per de eerste dag van elke maand komt ons maandnieuws uit. Hierin staat relevante informatie als wijzigingen in data, of praktische informatie
over activiteiten.
‘t Klaver Nieuws
4 keer per jaar komt een nieuwsbrief vanuit ’t Klaver uit. Dit is de brief vanuit de samenwerking met andere scholen DHKT (Dijkzicht, Holsthoek,
Klimboom en Tellegen) en de ontwikkelingen die wij doormaken als onderwijsteam.
Alle overige informatie wordt u via het schoolmailadres of vanuit de leerkracht per email toegezonden.
Bereikbaarheid van de emailadressen
Schoolgerelateerd nieuws zal u bereiken via het administratiesysteem Parnassys. U kunt zien welke leerkracht deze mail verstuurd heeft. Wilt u de
leerkracht zelf een mail sturen, dan kunt u het emailadres gebruiken dat in bijlage 3 vermeld staat.
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Ziekmeldingen
U kunt uw kind ziekmelden door tussen 8.05 uur en 8.25 uur te bellen met: 0570-521252.
Verlof
Vooraf dient u ons verlofformulier in te vullen met dit verzoek en de reden van het verlof. Dit formulier staat in de folderkast in de gang, maar is
ook te vinden bij downloads op onze website. De directie zal dit verzoek beantwoorden, door het formulier terug te sturen met een antwoord
op uw verzoek. Dit kan feitelijk wel of niet akkoord zijn, doordat uw verzoek getoetst wordt aan de leerplichtwet. Hoe deze precies in elkaar zit
vindt u op deze website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakantiesmee-op-vakantie-nemen

Bijlage 6
Beschrijving van bijzondere activiteiten
Ouderhulp
Aan het begin van elk jaar inventariseren we de ouderhulp. U kunt zich aanmelden voor allerlei activiteiten, zodat wij contact kunnen opnemen
als we ze gaan organiseren.
De ouderraad helpt de school met heel veel van deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld Sint, Kerstdiner, Palmpasen, wandelvierdaagse en het
pleinfeest. Wanneer u het leuk vindt om actief met deze activiteiten te helpen, dan kunt u overwegen zich aan te melden bij de ouderraad. De
ouderraad is een groep van ongeveer tien enthousiaste ouders die jaarlijks negen keer bijeenkomen op dinsdagavond om alle activiteiten in
goede banen te leiden.
Oud-papier
De school haalt maandelijks op zaterdag in onze wijk oud-papier op m.u.v. de zomervakantie. De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar de
ouderraad, die het geld gebruikt om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden en daarnaast ervoor zorgen dat alle schoolactiviteiten zo
leuk en mooi mogelijk georganiseerd worden. De oud-papiercommissie is altijd op zoek naar extra ondersteuning zodat het ophalen door
zoveel mogelijk ouders wordt gedragen. Wanneer iedereen 1 of 2 zaterdagen per jaar zou kunnen helpen, is het rooster makkelijk rond te krijgen
en kan de financiële ouderbijdrage per jaar gelijk blijven.
Herfst-boswandeling
Rond de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar het bos. Zij verzamelen mooie herfstspulletjes en bewonderen het bos in
herfsttooi. Ouders mogen altijd mee en bij de herfstwandeling aansluiten.
Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek houden wij ook altijd een school-voorleeswedstrijd. Per groep wordt er een winnaar gekozen die het namens de groep
opneemt tegen een andere groep. Uiteindelijk wordt er een voorleeskampioen gekozen die de school mag vertegenwoordigen op de
regionale voorleeswedstrijd in Olst.

Sint
Wanneer de Sint in het land is mogen leerlingen van groep 1 t/m 4 een schoentje zetten.
(zie data schoolgids)
Ook houden we een speciale Versieravond op de school. Alle ouders zijn hiervoor uitgenodigd om de school in feestsfeer te brengen door een
mooie grote stoomboot (blikvanger) of andere knutsel te maken in de onderbouwgroepen.
Surprise: groep 5 t/m 8 maakt een surprise met gedicht. Het cadeau wordt geregeld. Groep 5 t/m 8 krijgt (ongeveer) 7 euro en koopt het
cadeautje n.a.v. het verlanglijstje zelf.
We ontvangen Sint op 5 december door hem om 8.30 uur op te wachten bij de hoofdingang. Iedereen is hierbij van harte welkom, aansluitend
gaat het programma in de onderbouwgroepen 1 t/m 4 verder. Groep 5 t/m 8 pakken in eigen groep de surprises uit.
Carnaval
Jaarlijks ontvangen wij de Wijhese Carnavalsvereniging “De Diekschoevers” op de maandagmiddag tijdens de Carnaval. Onze leerlingen
mogen deze middag verkleed op school komen en dit feest gezamenlijk meevieren.
Pasen en Palmpasen
Een week voor Pasen vieren we Palmpasen. Op deze vrijdag versieren we op school de Palmpasenstokken en brengen we een vrolijk bezoek
aan Het Weijtendaal in Wijhe.
Paasontbijt: Op (witte) donderdag voor Pasen eten we met elkaar een Paasontbijt. Elk kind maakt een ontbijtje voor een ander kind door vooraf
in de groep lootjes te trekken.
Paastoernooi: Op de eerste woensdag na de Pasen is er een traditioneel Paastoernooi georganiseerd voor alle Wijhese scholen, waarbij er voor
de midden- en bovenbouw een handbal en voetbaltoernooi op de sportvelden worden gehouden.

Schoolreisje 1 t/m 6
Groep 1 en 2 gaan samen naar een leuke locatie voor jongere kinderen.
Groep 3 t/m 6 gaan samen naar een pretpark of gaan naar een andere leerzame bestemming. Meegenomen snoep mag niet meer zijn dan 1
rolletje drop per kind, omdat de ervaring leert dat leerlingen bij te veel snoep van een leuk uitje misselijk weer thuiskomen.’
Groep 7 en 8 gaan niet mee op schoolreis, zij gaan namelijk op schoolkamp. Het is mogelijk dat er, afhankelijk van de bestemming van de
schoolreis, wordt gekozen voor een andere groepscombinatie dan hierboven beschreven.
Kamp gr 7/8
Groep 7 en 8 gaan jaarlijks op kamp. Het ene jaar gaan zij naar Terschelling, het jaar erop gaan zij naar een locatie dichter in de buurt. Zij zijn
drie dagen van huis.
Pleinfeest
Elk jaar op de laatste dinsdag voor de zomervakantie houden wij in samenwerking met de ouderraad een open pleinfeest om het schooljaar
gezamenlijk af te sluiten. Dit feest heeft vaste activiteiten als een spelletjescircuit, een verloting d.m.v. 'enveloppentrekken' en optredens van alle
groepen. Hierbij is iedereen van harte welkom. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Juffen en Meestersdag op modderdag
Eens per jaar is het juffen- en meestersdag. Dit jaar op de modderdag! Op deze dag vieren alle juffen en meesters op de Tellegen tegelijk hun
verjaardag. De leerlingen mogen een cadeau aanbieden, dat vinden we leuk, maar dit is niet verplicht. Op deze dag verzorgt de ouderraad
namens de kinderen een kleine attentie voor elke juf of meester. We vinden het namelijk ook heel leuk om persoonlijke verhalen of tekeningen
van de kinderen te krijgen.

Modderdag
Vanwege het feit dat voor ontdekken een mens soms bereid moet zijn om ook vuil te worden, willen we kinderen de modderdag eens per jaar
meegeven. We willen hen laten ervaren dat vies (mogen) worden soms ook bij het leren hoort. Kinderen nemen allemaal een emmer (zwart of
wit) zand mee naar school. Kinderen maken, ze ervaren en voelen aan modder. Als afsluiting nemen we een buitendouche en als het meezit
een glij-zeepbaan.
Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7/8 doen om het jaar in april mee met het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Dit wordt georganiseerd door 3VO
in samenwerking met ouders van de Wijhese basisscholen. Als afsluiting van het verkeersonderwijs doen leerlingen een fietsproef waarbij hulpouders het gedrag op de kruispunten beoordelen. Als de kinderen slagen ontvangen zij een diploma. In het schooljaar 2017-2018 doen we wel
mee met het examen.

Overblijven en buitenschoolse opvang
Overblijf
I.v.m. ons continurooster blijven alle kinderen over met een leerkracht/ overblijfouder. Kinderen nemen daarvoor zelf eten en drinken mee. Na
het eten gaan we kort (15 minuten) naar buiten en daarna zal het middagprogramma weer hervat worden.
Buitenschoolse Opvang
O.b.s. Tellegen regelt de buitenschoolse opvang met het Kindercentrum ‘De Bieënkorf’. Als u voor uw kind echter een andere manier van
kinderopvang wilt regelen, bent u daar vrij in.
Wilt u gebruik maken van de afspraken die wij gemaakt hebben met de kinderopvang, neem dan s.v.p. zelf contact op met De Bieënkorf.
(zie adres in deze gids) Ook voor meer informatie omtrent contract, opvangkosten/vergoeding en dergelijke kunt u hier terecht.
De afspraken met de kinderopvang zijn:
•
•
•
•

De kinderen kunnen voor schooltijd vanaf 7.00 en na schooltijd tot 18.00 opgevangen worden.
De kinderen worden door de kinderopvang naar school gebracht en van school gehaald.
De kinderen worden dichtbij school opgevangen en hoeven niet lang te reizen.
Kindercentrum ‘De Bieënkorf’ garandeert dat u binnen 4 weken terecht kunt voor opvang.

