Dalton Samenwerkingsschool De Schans
Een, 1 september 2016

Goede start
Afgelopen maandag, was een feestelijke dag. De vlag hing uit en alle kinderen gingen, met een applaus
van ouders en leerkrachten, via de rode loper naar binnen. Het is voor kinderen, ouders en de meester
en juffen natuurlijk een beetje spannend om te beginnen in een nieuwe school. Voor alle kinderen is de
klas nieuw met een nieuwe juf of meester en natuurlijk nieuwe klasgenootjes. Maar verandering
betekent ook nieuwe kansen. Kansen om met een schone lei te beginnen en om nieuwe vrienden te
maken in een prachtig nieuw gebouw met nieuw meubilair. Het team is van plan er een mooi schooljaar
van te maken en de kinderen ongetwijfeld ook. Het wordt vast een fijn schooljaar, waarin veel wordt
geleerd en veel wordt genoten.
De Gouden Weken
In de laatste week van de vakantie, heeft het team een teamscholing gevolgd; De Gouden weken. Het
motto van deze dag was: “Een goed begin is het halve werk”. De dag stond in het teken van het
bevorderen van positieve groepsvorming. Zo worden er de komende weken allerlei groepsvormende
activiteiten gedaan om elkaar goed te leren kennen en begrip te hebben voor elkaar. Daarom worden
de eerste oudergesprekken volgende week en de week erop al gehouden. De bedoeling hiervan is dat u
als ouder over uw kind vertelt, zodat de leerkracht uw zoon of dochter nog beter leert kennen. Zo
kunt u, uw kind en de leerkracht samen een goede start van het schooljaar maken. U krijgt hiervoor
zo snel mogelijk een uitnodiging.
Schoolgids
De minischoolgids van ‘Dalton Samenwerkingsschool De Schans’ wordt volgende week (aan de oudste
per gezin die op deze school zit) meegegeven. De gids bevat informatie over onderwerpen die het
komende schooljaar betreffen, zoals de indeling van de groepen, de schooltijden, het
vakantierooster, adressen etc.
Telefoonnummer, email-adres en Website
*Het telefoonnummer van de school is: 0592- 65 63 08.
*Aan de website wordt gewerkt. Binnenkort is er allerlei informatie op te vinden, zoals de
nieuwsbrieven, de schoolgids etc. De website heet: www.swsdeschans.nl
Bij sommige activiteiten worden foto’s gemaakt, die vervolgens op de website of op Facebook te zien
zijn. Mocht u geen toestemming willen geven om uw kind te filmen/ fotograferen dan horen we het
graag.
*Het e-mailadres van de school is info@swsdeschans.nl.
Hoofdluis
Vaak hebben kinderen in vakanties veel speelcontact met andere kinderen (camping, logeren, dagje
uit, …). Het is daarom extra belangrijk om de kinderen juist in deze periode nauwkeurig te
controleren op luizen en neten. Een aantal ouders van de 'kambrigade' van vorig jaar heeft de eerste
controle reeds uitgevoerd. Deze oudergroep kan overigens nog wel wat hulp gebruiken. Het eerste
resultaat: Er zijn luizen aangetroffen. Wij vragen u dan ook om uw kind regelmatig te controleren. Als
u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?

Opening MFA De Schans
U heeft vast al gehoord dat De Schans op 16 september feestelijk wordt geopend om 16:09. Het zou
leuk zijn als alle kinderen daarbij aanwezig zijn. Hiervoor zijn allerlei activiteiten bedacht. Zo wordt
er een filmpje van de kinderen in de school gemaakt, die de 16e tijdens de openingsceremonie te zien
is. Tijdens het weekend worden er tevens allerlei activiteiten georganiseerd voor het hele gezin. Meer
informatie is te vinden op de website www.eencity.nl . U komt toch ook?
Schooltijden
Voor een aantal ouders was nog niet duidelijk wat de schooltijden zijn. Met ingang van schooljaar
2016-2017 hanteren we op Dalton SWS De Schans het continurooster. Hieronder treft u de
schooltijden.
Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

Dinsdag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

Woensdag

08.30 – 12.30

08.30 – 12.30

08.30 – 12.30

Donderdag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

Vrijdag

08.30 – 12.00

08.30 – 12.00

08.30 – 14.30

*Pauzes:
De groepen 1 tot en met 8 hebben ’s ochtends een kwartier pauze en ’s middags een half uur.
We eten zowel ’s ochtends tijdens het ‘fruit eten’ als tussen de middag, gezamenlijk met de kinderen in de groep. We zorgen
ervoor dat het eten centraal staat en dat het geen haast klus wordt.

In de eerste weken bent u natuurlijk van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas. Voor de
rust en de regelmaat vinden we het prettig om dit zoveel mogelijk na schooltijd plaats te laten vinden.
De kleuters en de kinderen van groep 3 (tot de herfstvakantie) mogen in de klas gebracht worden.
Voor de andere kinderen geldt dat zij bij de eerste bel gaan verzamelen per groep op het plein.
Iedere groep gaat vervolgens gezamenlijk naar binnen.
Schoolroute
Tijdens de bouw van de school is er ook nagedacht over een ‘schoolroute’. De gedachte hierachter is
dat alle kinderen, zowel per fiets, lopend of per auto zo veilig mogelijk van en naar school kunnen gaan.
In de straat voor de school geldt een–richtings-verkeer, ook al is dit niet met borden aangegeven.
Auto’s rijden alleen via de Schoolstraat en Schans Portugal de straat van de school in. De KAR (Kiss
And Ride)-zone aan de rechterkant van de straat is bedoeld om uw kind uit de auto te laten stappen
en weer door te rijden. Aan de linkerkant van de straat kunt u parkeren evenwijdig aan de straat (dus
niet haaks op de straat op de parkeerplekken). Reden hiervoor is dat er geen gevaarlijke situaties
ontstaan met het achteruit rijden. Parkeren in de straten waar de huizen staan is niet toegestaan.
Kern van alle verkeersafspraken rond de school is: De veiligheid van de kinderen is belangrijker dan al
het andere. Tip-1: Als de KAR-zone vol is, dan kunt u ook parkeren op de parkeerplaats aan de andere
kant van het gebouw bij het sportveld. Tip-2: Hoe meer mensen er lopend of met de fiets komen, hoe
veiliger het wordt.
NB. Brengt u alstublieft ook andere volwassenen (opa/oma/oppas) die uw kind ophalen op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Team Dalton Samenwerkingsschool De Schans

