Schoolgids deel 2
praktische informatie

SCHOOLJAAR 2018-2019
SBO HET TANGRAM
EN
DE KLEINE KAREKIET
Slenkstraat 50
1441 MS Purmerend
Telefoon: 0299 – 430237
Website: www.sbohettangram.nl

Voorwoord
Aan ouder(s) en verzorger(s),
In dit voorwoord probeer ik kort een beeld te schetsen van waar wij voor gaan en voor staan! Natuurlijk
kan dit voorwoord niet volledig de lading dekken.
In onze schoolgids (deel 1) vindt u veel meer informatie over Het Tangram en de kleuterafdeling De
Kleine Karekiet. Deze schoolgids kunt u via onze website bekijken. Alle ouders / verzorgers van nieuwe
leerlingen krijgen, indien gewenst, deze gids bij het kennismakingsbezoek uitgereikt. Ouders van
leerlingen die al op school zitten kunnen een papieren exemplaar opvragen bij de school.
Deze schoolgids (deel 2) staat ook op onze website en bevat veel praktische informatie over de
dagelijkse gang van zaken op onze school. Actuele informatie en nieuws wordt via het ouderportaal en
de (digitale) nieuwsbrief gecommuniceerd. Op onze website kunt u zich abonneren op het ontvangen
van de tweewekelijkse nieuwsbrief.
Wij hechten veel belang aan een goed contact tussen ouders en de school. Ouders zien wij als
samenwerkende partners. Wij hebben elkaar nodig om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Om tot
een planmatig aanbod te komen stellen wij voor elke leerling een groeidocument op. Wij hebben hoge
verwachtingen, maar willen kinderen niet overvragen. De mogelijkheden van uw kind zijn leidend. Het
groeidocument wordt met u, tijdens de oudergesprekken, besproken.
Wij plaatsen kinderen zoveel als mogelijk op leeftijd. Elke groep heeft 1 of 2 vaste leerkrachten. Het
lesprogramma bestaat voor een groot deel uit taal, lezen en rekenen. Een ander belangrijk deel wordt
besteed aan leren omgaan met elkaar (sociale emotionele ontwikkeling) en de meer praktische vakken.
Deze laatste vakken worden aangeboden in de vorm van een atelier.
Een school is veel meer dan de informatie die u via schoolgids krijgt. Het is ook mensenwerk. De
interactie tussen leerkracht en kind neemt een belangrijke plaats in. Binnen de groep zal er gewerkt
worden aan een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich willen en kunnen ontwikkelen. Hierbij
gaan wij uit van de mogelijkheden van kinderen.
Wij zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving – onze kernwaarde
Wij hebben met elkaar deze kernwaarde voor onze school vastgesteld. Deze
kernwaarde zegt iets over hoe wij met elkaar om willen gaan binnen de school.
Dit geldt voor kinderen, ouders en collega’s. Wij zullen in alle klassen aandacht
besteden hoe dit in de dagelijkse praktijk merkbaar en zichtbaar kan zijn.
Uiteraard doen wij een dringende oproep aan ouders om hieraan een positieve
bijdrage te leveren. Tijdens de informatieavond zullen de groepsleerkrachten dit
nader toelichten.
Wij hopen op een goede en plezierige samenwerking! En een fijn leerjaar voor
uw kind(eren).
Mede namens het team,
Rob Narold
(directeur)

Wie werken er op Het Tangram en De Kleine Karekiet?
Functie
Naam
Directeur
Rob Narold
Teamleider
Marcel de Bruin
Interne begeleiders
*Kleuters (Kleine Karekiet) + groep 3
Esther van Dijk
*Groepen 4, 5, 5, 6, en instroom groep
Femmy Sandtke
*Groepen 6, 7/8, 7/8, 8
Robert Devilee
*Groep 7/8
Marcel de Bruin
Administratie
Linda van den Berg
Orthopedagoog
Maatschappelijk werk
Psychologisch assistente
Vakleerkrachten gymnastiek

Birgit Thomas
Amarinda Schaap
Jooske Binsma
Michael Flierman

Email adres
r.narold@sbohettangram.nl
m.debruin@sbohettangram.nl
e.vandijk@sbohettangram.nl
f.sandtke@sbohettangram.nl
r.devilee@sbohettangram.nl
m.debruin@sbohettangram.nl
l.vandenberg@sbohettangram.nl
administratie@sbohettangram.nl
birgitt@sbohettangram.nl
a.schaap@smdzw.nl
j.binsma@sbohettangram.nl
m.flierman@sbohettangram.nl

Groepsindeling 2018-2019
Groep
De Vlinder

Het Lieveheersbeestje
De Libel
De Aak

leerjaar Leerkrachten
1-2
Linda Wallentinsen
Kiki Hendriks- van der
Winden
1-2
Danielle van Urk
Ellis Jonk (do en vr)
1-2
Lisette van Diepen
3
Mirjam Gray (ma, di, wo)
Astrid Huisman (do en vr)

De Jol

4

De Tjalk
De Sloep

5
5

De Pluut
Schouw

4-6
6

De Kogge

6

De Logger

7/8

De Punter

7/8

Het Galjoen

7/8

De Boeier

8

Kea Buiter (di t/m vr)
Jantien Cooper (ma)
Katja Dirksen
Maikel Lobles (ma t/m vr)
Maikel wordt 21 dagen
per jaar vervangen i.v.m.
lopende verlofregeling
Romy Steenbeek
Liesbert van Putten (ma,
di, wo)
Kimberley Bouman (do
en vr)
Shanta Schaap (ma, di en
wisselwoensdag)
Kim Jongejan (do, vr en
wisselwoensdag)
Liana Pronk (ma, di, do
en vr)
Robert Devilee (wo)
Danielle Ab (ma, di, wo)
Jantien Cooper (do en vr)
Annemieke Poppelier
(ma, di, do en vr)
Jantien Cooper
Matty Prast

Email adres
l.wallentinsen@sbohettangram.nl
k.hendriks@sbohettangram.nl
d.vanurk@sbohettangram.nl
e.jonk@sbohettangram.nl
l.vandiepen@sbohettangram.nl
m.gray@sbohettangram.nl
a.huisman@sbohettangram.nl
k.buiter@sbohettangram.nl
j.cooper@sbohettangram.nl
k.dirksen@sbohettangram.nl
m.lobles@sbohettangram.nl

r.steenbeek@sbohettangram.nl
l.vanputten@sbohettangram.nl
k.bouman@sbohettangram.nl
s.schaap@sbohettangram.nl
k.jongjan@sbohettangram.nl
l.pronk@sbohettangram.nl
r.devilee@sbohettangram.nl
m.prast@sbohettangram.nl
m.poppelier@sbohettangram.nl
j.cooper@sbohettangram.nl
d.ab@sbohettangram.nl
j.cooper@sbohettangram.nl

Onderwijsassistenten - indeling
Assistent
Michele Flierman
Christien de Vries
Joy Sawade
Denise Oosterbaan

Groep
1-2
1-2
1-2
1-2-3

Suzanne de Vries

1-2-4-5-6

Yvonne van Zwieten
Rita Heijes

OB
OB-BB

Naam
De Vlinder
De Libel
Het Lieveheersbeestje
Het Lieveheersbeestje
De Aak
De Libel
De Jol
De Tjalk
De Sloep
De Pluut

Email adres
mi.flierman@sbohettangram.nl
c.devries@sbohettangram.nl
J.sawade@sbohettangramnl
d.oosterbaan@sbohettangram.nl
s.devries@sbohettangram.nl

y.vanzwieten@sbohettangram.nl
r.heijes@sbohettangram.nl

Gymrooster 2018-2019
Maandag
- 08.50-09.30
- 09.30-10.15
- 10.20-11.05
- 11.05-11.50
- 11.50-12.35
- 12.40-13.05
- 13.05-13.30

Groep 6
Groep 6
Groep 4,5,6
Groep 1/2
Groep 1/2
MRT
MRT

Schouw
Kogge
Pluut
Vlinder/LHB/Libel
Vlinder/LHB/Libel

Dinsdag
- 08.50- 09.30
- 09.30-10.15
- 10.15-11.00

Groep 8
Groep 7/8
Groep 7/8

Boeier
Galjoen
Logger

- 11.15-12.30
- 12.50-13.35

Gymatelier OB
Groep 7/8
Punter

Donderdag
- 08.50- 09.30
- 09.30-10.15
- 10.15-11.00

Groep 3
Groep 4
Groep 4/5

- 11.15-12.30
- 12.50-13.35

Gymatelier BB
Groep 5
Tjalk

Vrijdag
- 08.50-09.30
- 09.30-10.15
- 10.15-11.00

Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 1/2

Aak
Jol
Sloep

LHB
Vlinder
Libel

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Vrijdag 21 december t/m vrijdag 4 januari
Maandag 18 februari t/m vrijdag 2 februari
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
Donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus

Overige vrije dagen (alle leerlingen vrij)
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Vrijdag 21 juni
Maandag 1 juli
Maandag 24 juli

Studiedag
Roostervrije dag
Roostervrije dag
Roostervrije dag
Studiedag
Roostervrije dag

Schooltijden:
Op school werken wij met het 5 gelijke dagen model. Maandag tot en met vrijdag zijn de kinderen van
08.45 uur tot 13.45 uur op school aanwezig.
Afmeldingen via telefoonnummer: 0299 – 43 02 37
Indien een leerling zonder afmelding afwezig is zullen wij contact opnemen met de ouders(s) /
verzorger(s). Als wij geen contact kunnen krijgen, zullen wij ook de ‘noodnummers’ bellen.
Ziek en/of afmelden
Afmeldingen kunt u telefonisch vanaf 08.00 uur doorgeven. Als uw kind niet op school kan komen,
verzoeken wij u dit ‘s morgens vóór 08.15 uur aan ons te melden via telefoonnummer: 0299 – 43 02 37.
Ook als uw kind niet op tijd op school kan komen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Een
ziekmelding kunt u ook digitaal doorgeven via het e-mailadres: administratie@sbohettangram.nl en/of
via het ouderportaal.
Als er sprake is van hoofdluizen, mazelen e.d. wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht i.v.m.
mogelijk besmettingsgevaar.
In geval van regelmatig verzuim van uw dochter of zoon zullen wij contact met u opnemen om zicht te
krijgen op mogelijke oorzaken. Veel verzuim is vaak een aanwijzing dat er andere zaken spelen. Mogelijk
kan de school dan iets voor u betekenen.
De school is verplicht regelmatig (en ongeoorloofd) verzuim te melden bij de afdeling Leerplicht.
Verlof aanvragen
Indien u verlof voor uw kind wilt aanvragen dan kan dit via een formulier dat u bij de balie (Linda) kunt
ophalen. Het toekennen van verlof is aan duidelijke regels (leerplicht) gebonden.
Informatieavond – Woensdag 12 september
De bedoeling van deze informatieavond is dat ouders / verzorgers kennismaken met de leerkracht en
op de hoogte gesteld worden van een aantal zaken die hun kind en de groep betreffen, zoals: onze
werkwijze, het lesprogramma, de kennismaking dag, afspraken in de klas, enz.
Deze avond is alleen voor de ouders / verzorgers en niet voor kinderen. Een goed contact tussen
leerkracht en opvoeder vinden wij heel belangrijk. Wij doen dan ook een dringende oproep om bij deze
avond aanwezig te zijn.

Foto’s bij de klas – wie zitten er in de groep?
Zodra de schoolfotograaf geweest is en de foto’s afgeleverd zijn, hangen wij bij elke klas foto’s (+
voornaam) op van de kinderen die in de betreffende groep zitten. Wij doen dit onder het motto: elk kind
heeft een eigen gezicht en mag (moet) gezien worden!
Klassenouders
Op school werken wij met klassenouders. Belangrijkste doelstelling hierbij is tweeledig. Enerzijds de
ouders meer betrekken bij de school en anderzijds een welkome ondersteuning voor de
groepsleerkracht bij allerlei activiteiten voor de groep. De leerkracht zal, in overleg met de
klassenouder, bespreken waar zij of hij ondersteuning bij wil/kan hebben. Het werken met
klassenouders heeft een meerwaarde binnen de school. Het is vanuit de school een stap om de
samenwerking met ouders te verstevigen.
De leerkracht zal zelf mogelijke kandidaten benaderen.
Nieuwe leerlingen – eerste oudergesprek na 3 weken
Ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen worden altijd 3 weken na plaatsing uitgenodigd voor een
eerste gesprek. Het is een goede manier om nader kennis met elkaar te maken. Er is dan gelegenheid
voor het stellen van vragen en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden. Bij de Kleine Karekiet vindt
“het-3-weken-gesprek” plaats in de vorm van een huisbezoek.
De nieuwsbrief digitaal
De nieuwsbrief versturen wij via de mail. Het is daarom belangrijk dat u zich inschrijft via de website
www.sbohettangram.nl zodat u de nieuwsbrief blijft ontvangen. Heel veel ouders / verzorgers maken al
gebruik van de digitale brief en hoeven zich natuurlijk niet opnieuw aan te melden. Het is ook altijd
mogelijk om de nieuwsbrief via de site te bekijken en te downloaden/printen.
Bij de eerste NB van het schooljaar ontvangt u een overzicht van vrije dagen (vakantie- en studiedagen)
en geplande activiteiten.
Gezonde school – eten op school - meer aandacht voor fruit en water drinken
Als school vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan een gezond eten en leven. Vorig jaar
hebben wij hier, tijdens het project “Het Tangram beweegt”, al uitgebreid aandacht aan besteed. Ook
hebben wij meegedaan aan de actie ‘schoolfruit”. Wij merken dat veel ouders en kinderen dit ook
belangrijk vinden en ondersteunen door hun kind zelf water en/of fruit mee te geven voor het
pauzehapje.
Dit schooljaar zetten wij de volgende stap richting een gezonde school. Dit doen wij i.s.m. Spurd.
Kinderen die overstappen op water drinken krijgen een mooie dopper fles. Om het goede voorbeeld te
geven hebben alle collega’s een gele dopper fles met water op hun bureau staan.
Tijdens de informatieavond (12 september) in de groep zal de leerkracht u nader informeren.
Schoolmelk
Een abonnement voor schoolmelk kunt u via de website (www.campinaopschool.nl ) van Campina
aanvragen. U betaalt rechtstreeks aan Campina (acceptgiro). Dit kan niet via de school.
Oudergesprekken en rapporten
De leerlingen krijgen in februari en juni hun rapport uitgereikt. U krijgt voordat dit gebeurt, de
gelegenheid om daar met de leerkracht van uw kind over te praten. U wordt middels het ouderportaal
uitgenodigd voor het rapportgesprek. Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven aan onze administratie? Een nieuwe afspraak is zo gemaakt. Ouders/verzorgers die dit
wensen kunnen ook op een ander moment de ontwikkelingen van hun kind met de leerkracht
bespreken. Hiervoor maakt u dan een aparte afspraak met de leerkracht. Voor groep 8 gelden andere
afspraken. In schoolgids deel 1 wordt e.e.a. nader toegelicht.

Innen Ouderbijdrage en schoolreisje – contactpersoon Linda van den Berg
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een brief
mee naar huis op welke wijze ouders de ouderbijdrage (€ 30,00)
en het schoolreisje (€ 30,00/€ 35,00) kunnen voldoen.
De kosten voor het schoolreisje van groepen 1 t/m 7 bedragen €
30,-. Voor leerlingen van groep 8 bedragen de kosten € 35,-.
Hiervan worden twee uitjes bekostigd. Indien uw financiële
situatie het niet toelaat om deze bijdrage te voldoen, neemt u dan a.u.b. bij voorkeur
aan het begin van het schooljaar contact op met de school. Mogelijk kan het bedrag in termijnen
betaald worden of moet er gezocht worden naar andere oplossingen. Wij vinden het belangrijk dat alle
kinderen het reisje samen kunnen beleven!
Onze voorkeur gaat uit naar een bankoverschrijving naar bankrekening: NL85 ABNA 0438 9431 39 t.n.v.
Ouderbijdrage Tangram onder vermelding van naam en groep.
Linda van den Berg, managementassistente, is contactpersoon. U kunt haar benaderen voor
rechtstreekse betaling en/of vragen.
Adreswijziging
Mocht u in de loop van het jaar verhuizen, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de leerkracht en de
administratie? Doet u dit ook als u een nieuw (mobiel) telefoonnummer heeft? Via email naar
administratie@sbohettangram.nl .
Project en Fancy fair – mei 2019
In mei 2018 organiseren wij een schoolproject. Alle groepen werken dan gedurende twee weken aan
één gezamenlijk thema. Het project start op woensdag 08 mei 2019 en wordt op woensdag 22 mei 2019
afgesloten met de Fancy fair. Deze vindt plaats van 17.00 tot 19.30 uur.
Maatschappelijk werkster
De maatschappelijk werkster van de school is Amarinda Schaap. Met haar kunt u altijd een afspraak
maken via onze intern begeleider en/of via schoolmaatschappelijk werk, telefoonnummer 0299-439279
of email a.schaap@smdzw.nl. Kijk voor meer informatie op de website http://www.evean.nl/smd/
Contactpersonen in de school
In sommige gevallen wilt u misschien met de contactpersoon (vertrouwenspersoon) van onze school
spreken voor het melden van zaken waarvan u vindt dat deze gemeld moet worden. Wij hebben 3
vertrouwenspersonen binnen de school die opgeleid zijn om u verder te kunnen helpen:
- Mevr. Annemieke Poppelier
a.poppelier@sbohettangram.nl
- Mevr. Liana Pronk
l.pronk@sbohettangram.nl
- Mevr. Femmy Sandtke
f.sandtke@sbohettangram.nl
Uiteraard zijn de vertrouwenspersonen ook rechtstreeks en/of via de telefoon (nummer van de school)
te bereiken.
Kind & motoriek – kinderoefentherapie (MRT) – begeleiding op school
Begeleiding m.b.t. motorische ondersteuningen van leerlingen op school is mogelijk. Wij werken hierbij
samen met fysiopraktijk Kind & Motoriek. Het aanbod is speciaal bedoeld voor kinderen die extra
aandacht nodig hebben op het gebied van bewegen en motoriek. Dit mede vanuit de gedachte dat de
motorische ontwikkeling belangrijke invloed heeft op de totale ontwikkeling (ook op het gebied van
taal) van een kind. Kinderen die in aanmerking komen worden in eerste instantie aangemeld door de
groepsleerkracht en/of gymleerkracht. Wij noemen dit signalering. In overleg met de ouders zal door de
kinderfysiotherapeut van Kind & Motoriek een screening plaatsvinden. Uiteraard moet u het hier mee
eens zijn en vooraf toestemming geven. Mocht motorische ondersteuning noodzakelijk zijn, dan zal er in
overleg, door de kinderfysiotherapeut een behandelplan worden opgesteld. De behandelingen vinden
plaats op school en onder lestijd. Financiering verloopt via de zorgverzekeraar.

Ergotherapie voor kinderen
Via praktijk Samsam heeft de school contact met kinderergotherapeut Tanya Janssen. Zij werkt met
(vaak jonge) kinderen die een verminderde zelfstandigheid in het dagelijkse leven ervaren. De hulpvraag
van het kind vormt het uitgangspunt. Behandeling kan ook op school plaatsvinden. Via de site
www.kinderpraktijksamsam.nl kunt u meer informatie vinden over ergotherapie en in welke situaties
een kind in aanmerking kan komen.
Logopedie
Logopediepraktijk ISTO verzorgt logopedische behandelingen op school. Deze behandelingen kunnen
door uw zorgverzekeraar vergoed worden, maar helaas geldt dit niet voor alle verzekeraars. Controleert
u dit a.u.b. goed voordat u definitieve afspraken maakt. Via de school (Interne begeleiders) of via
praktijk ISTO (tel.nr. 0299-642201) kunt u nader geïnformeerd worden over het aanmeldingstraject.
SOVA Training
Ook dit schooljaar is er aanbod van een training sociale vaardigheden. Deze training is bedoeld voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op dit vlak. Aanmelding vindt plaats op initiatief van de
leerkracht. Ouders worden vooraf geïnformeerd.
Toezicht
In de pauzes is er altijd toezicht op het schoolplein. Aan het begin en het einde van de schooldag wordt
toezicht gehouden op een aantal belangrijke punten rondom de school zoals: fietsenstalling en busjes.
Kinderen mogen als zij eenmaal op het schoolplein zijn niet meer van het plein af. Wij vragen u dit a.u.b.
met uw kind te bespreken.
Leerling-vervoer
Mocht uw kind door ziekte of ander verzuim geen gebruik maken van het busjesvervoer, wilt u dit dan
z.s.m. aan het vervoersbedrijf melden en uiteraard ook aan de school. Mocht u klachten hebben over
het busvervoer van uw kind, dan kunt u bellen met de betreffende vervoerder. De meeste kinderen
worden vervoerd via het bedrijf Connexxion. Telefoonnummer: 088–6255890.
Klassendienst
Elke week worden er per klas een paar kinderen aangewezen, die de zogenaamde “klassendienst”
verzorgen. Deze taak houdt o.a. in:




uitdelen van schriften en boeken
de planten verzorgen
de kasten netjes achter laten.




kopjes afwassen/afdrogen
bord schoonmaken

Deze taken zullen gedeeltelijk onder schooltijd uitgevoerd worden. De taken die pas na schooltijd
afgehandeld kunnen worden nemen ongeveer een kwartier in beslag. De leerlingen weten altijd van te
voren dat ze aan de beurt zijn, zodat ze thuis kunnen vertellen dat ze iets later uit school komen.
Uiteraard geldt dit niet voor de kinderen die met de busjes naar huis gaan.
Foto’s van leerlingen
Op onze website en in de nieuwsbrief kunnen zo nu en dan foto’s geplaatst worden van uw kind.
Uiteraard zal er zorgvuldig bepaald worden welke foto’s wel en niet geschikt zijn voor publicatie. Mocht
u bezwaar hebben tegen plaatsing van foto’s van uw kind(eren) dan verzoeken wij u dit aan de
administratie van de school kenbaar te maken. U kunt dit ook bij de inschrijving van uw dochter/zoon
melden en/of tijdens de informatieavond op woensdag 12 september aanstaande.
Verjaardagen
Verjaardagen van leerlingen worden op school feestelijk gevierd. Wanneer u uw kind op school laat
uitdelen, dan liever geen snoep. U kunt uw kind die ochtend ook zelf naar school brengen en tot 09.15
uur blijven! Dit laatste geldt alleen voor de kleutergroepen van De Kleine Karekiet.

Mobiele telefoons
De school is tijdens schooluren telefonisch goed bereikbaar. Voor leerlingen die toch een mobiele
telefoon mee naar school (moeten) nemen gelden de volgende regels: Binnen de school is de telefoon
uit. Bij binnenkomst in de klas wordt de telefoon ingeleverd bij de leerkracht. Na afloop van de lessen
kan de telefoon weer meegenomen worden. Fotograferen, bellen en berichten versturen met de
telefoon is niet toegestaan. Leerlingen die zich niet aan deze afspraken houden mogen daarna hun
telefoon niet meer mee naar school nemen. Wij zullen u als ouders/verzorgers daar dan over
informeren.
Duur speelgoed
Wij raden u af om uw kind duur speelgoed, in de vorm van tablet/iPad, iPod, mp3 speler, Nintendo ds,
e.d. mee naar school te geven. De school is voor eventuele schade of verlies niet aansprakelijk.
Gevonden voorwerpen
Kleding en andere voorwerpen die gevonden worden, worden op school in een doos verzameld en bewaard bij balie. Kijkt u daar af en toe eens in. Aan het eind van het schooljaar wordt het overgebleven
materiaal geschonken aan een goed doel.
Groepen 8 – Gastlessen op Clusius
De leerlingen van groep 8 volgen gastlessen Plantkunde en Dierhouderij bij het Clusiuscollege
(voortgezet onderwijs) in Purmerend. Via de nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over wanneer
deze lessen plaatsvinden.
Ateliers
Twee momenten per week bieden wij de meer praktische vakken aan in de vorm van ateliers. Er zijn
verschillende ateliers waar de kinderen zelf een keuze voor kunnen maken en waarbinnen weer voor
verschillende activiteiten kan worden gekozen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf richting
kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en interesses. De kinderen zijn wel verplicht alle ateliers
minimaal 1 keer per periode te bezoeken, maar hebben daarna de vrijheid om te kiezen.
In iedere groep hangt een ‘kiesbord’ waar de verschillende ateliers zijn vermeld. De leerlingen kiezen
dan een atelier. De kinderen gaan zelfstandig (met toezicht op afstand) naar het atelier van hun keuze.









Creatief
Techniek
Gymnastiek
Koken
Wereld/Natuur
Expressie
Dans
Yoga

Lessen via de muziekschool
Via de muziekschool worden voor de kinderen uit de groepen 5 en 6 instrumentlessen verzorgd. Deze
lessen vinden op school plaats. Het gaat in totaal om 20 lessen. Nadere informatie volgt in de loop van
het schooljaar.
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