
Nieuwsbrief nummer 6

Belangrijke data de komende weken

14 t/m 22 april 2022 Paasvakantie

Woensdag 27 april 2022 Koningsdag (alle kinderen vrij)

Herinnering betalen ouderbijdrage
Graag willen we u herinneren aan de betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wél noodzakelijk om de diverse activiteiten,
waarvoor school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage komt
volledig ten goede aan de kinderen. We doen voor het schooljaar 2021-2022 een beroep op
u voor een vrijwillige ouderbijdrage van $25,- per kind.

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op MCB rekeningnummer:
111.78.301 t.n.v. Stichting ‘Leren is Leuk’, onder vermelding van de naam van uw kind(eren)
en de groep.

Hieronder ziet u welke bijdrage voor u van toepassing is:
- 1e kind op school $ 25,00
- 2e kind op school $ 20,00
- 3e kind op school $ 15,00

Mocht dit voor u niet lukken, dan bieden we de mogelijkheid het geld te overhandigen tussen
7 en 18 maart 2022 bij de administratie in een envelop met naam en groep van uw
kind(eren).

Medezeggenschapsraad (MR)
Wilt u meedenken over schoolafspraken, meepraten over wat goed gaat op school en heeft
u ideeën over wat beter kan? Bent u niet bang om uw mening te geven? Kunt u kritisch
kijken, maar ook meedenken over oplossingen? Heeft u tijd om ongeveer 6 keer per jaar te
vergaderen met 3 ouders en 3 leerkrachten? Dan is de MR iets voor u!

Heeft u interesse of heeft u suggesties of vragen voor de MR:
mail ons op: mr@bsdepelikaan.com

Namens de MR,

Marijke Simmons



Prikmiddag Centrum voor Jeugd & Gezin
De afdeling Jeugdgezondheidszorg vaccineert schoolkinderen (die daarvoor in aanmerking
komen) tegen Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio, Bof, Mazelen en Rubella/Rode Hond. Dit
gebeurt door toediening van het DKTP (4-jarigen) of DTP en MMR-vaccin (9-jarigen). Ook
vaccineren zij de HPV (voor baarmoederhalskanker) bij meisjes vanaf 9 jaar.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin zal op
onderstaande datum in de middaguren een vaccinatie-spreekuur houden. Deze is bestemd
voor kinderen van 4 en 9 jaar, die in aanmerking komen voor een vaccinatie en niet op
school gevaccineerd zijn. Ook de kinderen die nog vaccinaties missen zijn deze dag
welkom. Neem hiervoor wel het vaccinatiebewijs van uw kind mee. De kinderen die aan de
beurt zijn ontvangen een brief via school en kunnen ZONDER AFSPRAAK gevaccineerd
worden op de volgende datum:

22 maart van 14:00 – 16:00 bij het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
Kaya I Princes Marie # 7

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gisella Clementina en Terra Sandberg (schoolverpleegkundigen)
Sentro Hubentut i Famia
Tel: 717-7300/701-5258
Gisella.Clementina@cjgbon.com
Terra.Sandberg@cjgbon.com

Huiswerk
Vanaf maart 2022 zullen er wat veranderingen plaatsvinden in het huiswerk van uw kind.
Huiswerk geven wij niet zomaar mee. Het doel dat wij willen bereiken is dat we kinderen
beter voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Door middel van het
huiswerk leren de kinderen onder andere plannen, leren en andere belangrijke
studievaardigheden. De focus zal hierbij met name op de groepen 6-7-8 liggen.

Groep 3-4-5 zal vanaf maart regelmatig een leesboekje mee naar huis krijgen om het
technisch leesniveau en het leesplezier van de kinderen te bevorderen. Daarnaast kunnen
ze de onderwerpen die in de klas aan bod komen op verschillende websites oefenen. De
leerkracht zal met u communiceren welke websites dat zijn en welke inloggegevens
daarvoor nodig zijn.

In groep 6-7-8 beginnen we de kinderen voor te bereiden op de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Dit zal opbouwend gaan gebeuren. Groep 6 krijgt 1 keer per week
huiswerk mee. Dit kan een combinatie van maak en leerwerk zijn of een website. Groep 7
krijgt 2 keer per week huiswerk mee en het moet dan ook weer op 2 verschillende dagen
ingeleverd worden. Groep 8 streeft naar 3 keer in de week huiswerk meegeven en dus ook 3
inlevermomenten. Het huiswerk wordt steeds meegenomen in een huiswerkmap.

Wij hopen op de medewerking van alle ouders, zodat de kinderen zo goed mogelijk
voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.



Verlof aanvragen
Soms is het door bijzondere omstandigheden noodzakelijk om voor uw kind verlof aan te
vragen. Let erop dat een verlof niet toegekend wordt wanneer deze langer is dan 10
schooldagen of aansluitend aan de zomervakantie is. Verlofaanvragen dienen enkel en
alleen ingediend te worden bij onze school, de school neemt dan contact op met de
leerplicht. Er kan maximaal één verlof per jaar worden toegekend aan een leerling,
uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Een verlof dient uiterlijk 3 weken van te voren
worden aangevraagd door middel van een e-mail aan info@bsdepelikaan.com.

COVID-19
Volgende week zal er een uitgebreide mail verstuurd worden met daarin een update over
hoe de maatregelen op school zullen worden aangepast.

Met vriendelijke groet,

Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander
Directie bs De Pelikaan


