Nr. 9 10 januari 2020

Gelukkig nieuwjaar
Inmiddels is de kerstvakantie voorbij en hebben
we de eerste schoolweek van 2020 alweer achter
de rug. Iedereen is in het schoolritme gekomen
en we leren alweer tal van zaken.
De maanden januari en februari zijn niet alleen de
wintermaanden waarin we hopen op sneeuw en
ijs. Deze tijd van het schooljaar is ook altijd een
periode waarin zonder al te veel afleiding lekker
geleerd kan worden.
We wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en
personeelsleden een gelukkig, gezond,
voorspoedig en leerzaam 2020 toe!

Dalton
SWS De Schans is een school voor
Daltononderwijs. Bij deze vorm van onderwijs
horen de kernwaarden Zelfstandigheid, Vrijheid/
Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Reflectie en
Samenwerken. We zullen in de Schansinfo
regelmatig een stukje plaatsen waarin we
uitleggen hoe we invulling geven aan deze
Daltonwaarden. Kijk ook eens op www.dalton.nl
Voor de kerstvakantie is juf Lianne als
Daltoncoördinator benoemd. Zij neemt het stokje
over van juf Jolanda.

Babynieuws!
De Unieke Uilen
In de bijlage zijn de wensen van de unieke uilen
te lezen. Ze hebben een wens voor hun zelf of
juist voor anderen geschreven.
De unieke uilen wenst iedereen ook een goed
en gezond 2020 toe.

Misschien heeft u het al in media gelezen? Op 2
januari is juf Eveline bevallen van een prachtige
zoon; THOM!
Grote broer Finn is blij met zijn broertje en juf
Eveline, Thom en papa Freerk Jan maken het
goed. We wensen hen veel geluk en gezondheid
toe!
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Ouderbijdrage

Aanvang van de lessen

Begin dit schooljaar heeft u een brief ontvangen
over de ouderbijdrage. Helaas is deze nog niet
door iedereen betaald. Het bedrag voor de
ouderbijdrage is ook dit schooljaar € 27.50 per
kind. Het bedrag mag overgemaakt worden
naar rekeningnummer NL49RABO0347219985
van Oudervereniging SWS de Schans, ovv
ouderbijdrage en naam/groep van uw kind.

Het valt ons op dat er regelmatig kinderen te laat
op school zijn. Daarom graag uw aandacht voor
het volgende:

Van dit bedrag kan de oudervereniging zorgen
voor de extraatjes die het schooljaar extra leuk
maken, bijvoorbeeld BBQ, Sint Maarten,
Sinterklaas, Kerst, Pasen etc.
Zonder uw bijdrage kunnen bovenstaande
activiteiten niet worden georganiseerd!!
Later in het jaar zult u het verzoek krijgen om het
geld voor het schoolreisje/kamp van uw kind over
te maken. Het is op dit moment nog niet precies
bekend wat de kosten daarvoor gaan zijn.
Voor ouders van leerlingen die begonnen zijn na
de kerstvakantie geldt dat de helft (€ 13,75) van
de ouderbijdrage betaald kan worden.
Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald
hebben, wilt u dat dan alsnog doen?

De lessen beginnen, zoals in de (mini)schoolgids
staat vermeld, ‘s morgens om 8.30 uur. De eerste
bel gaat om 8.25 uur. De kinderen van groep 2 tot
en met 8 gaan dan naar binnen. Ze kunnen evt.
nog naar het toilet en hebben vijf minuten om in
de klas te komen. Om 8.30 uur gaat de tweede
bel. De lessen gaan dan beginnen en er kan direct
gestart worden met de les. Het is erg onrustig en
storend als er tijdens de les nog kinderen (en
soms zelfs ouders) binnenkomen. De ouders van
groep 2 mogen gerust even meelopen naar de
klas.
De ouders met kinderen in groep 1 kunnen hun
kinderen naar binnen brengen om 8:20 uur. Bij
deze groep is er op maandag en woensdag inloop
en kunnen de ouders samen met de kinderen nog
even een boekje lezen of een spelletje doen tot
8:40 uur.
Wilt u het afscheid zo kort mogelijk houden? Hoe
langer het afscheid duurt, hoe onrustiger het kind
en daardoor ook de groep wordt.
Probeer alstublieft bij het weggaan na 8:30 uur
stil te zijn. Vaak zijn kinderen op het leerplein
en/of in de klassen al aan het werk. U begrijpt dat
zij zich minder goed kunnen concentreren als
ouders in de school nog gesprekken voeren en/of
zwaaien voor de ramen.

Luizenupdate
Deze week zijn er tijdens de luizencontrole geen
luizen/ neten gevonden!
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Schoolroute
We hebben gemerkt dat de afspraken rondom
het parkeren en de schoolroute voor sommige
(nieuwe) ouders niet helemaal duidelijk zijn.
Daarom een stukje uit de ‘minischoolgids’:
De bedoeling van de schoolroute is de stroom
auto’s te scheiden van de stroom fietsende
kinderen. 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 eenrichtings-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 alleen bedoeld om uw kind uit de auto te laten
stappen en weer door te rijden. Stopt u
alstublieft niet aan de rechterkant op de weg
voor de ingang!

Tip-2: Hoe meer mensen er lopend of met de fiets
komen, hoe veiliger het wordt.

Belangrijke data
14 januari

GMR vergadering

15 januari

Basketbaltoernooi

20-24 januari

Deze week: Schansinfo 10

20 -31 januari

Afname Citotoetsen

28 januari

Juf Lianne jarig!

31 januari

Prinses Beatrix jarig!

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.
We gaan ervan uit dat kinderen die dichtbij
school wonen niet met de auto worden gebracht.
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.
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