Informatiekrant 2018-2019
Voor u ligt de informatiekrant van het Kwartet..
In deze editie hebben wij geprobeerd zoveel mogelijk gegevens te verzamelen betreffende de
gang van zaken binnen de school. De onderwerpen staan op alfabetische volgorde.
Leest u deze krant goed door en bewaar hem goed.
Mocht u na het doorlezen ervan vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat
natuurlijk graag van u.
In de loop van het cursusjaar 2018-2019 zullen wij u verder informeren via het ouderportaal.
Wij hebben het volste vertrouwen dat er dit jaar weer een positieve wisselwerking tussen
school, ouders en leerlingen zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten, Namens het onderwijzend personeel, Dick Knip.

Abonnementen
Jaarlijks krijgen we van enkele uitgevers het verzoek om folders uit te delen voor
tijdschriften, boeken of educatieve software. Wij geven de, volgens ons, meest relevante
folders aan de kinderen mee naar huis. U bent uiteraard vrij om te beslissen of u bovenstaande
zaken wel of niet voor uw kinderen bestelt.
Batterijvat en afval scheiden.
In de hal van iedere school staat een batterijvat, waar alle inwoners zijn/haar oude batterijen
in kunnen deponeren. Goed voor het milieu. Ook scheiden we op school alle afval. Wij
hebben een container voor papier, groenafval, plastic en restafval. Eens per maand wordt in
elk dorp het oude papier opgehaald en de opbrengst is voor school, dus voor uw kinderen. Wij
vragen u wel eens per jaar te willen helpen bij het ophalen. (zie rooster)

Brengen en halen van de jongste kinderen
Om de leerkrachten in staat te stellen op tijd te beginnen met hun lessen verzoeken wij alle
ouders die hun kind(-eren) naar school brengen dit op tijd te doen en de school vóór 8.30 uur
weer te verlaten. U kunt uw kind tot de deur of tot de stoel brengen, gedag zeggen en weer
vertrekken. Wanneer u uw kind komt halen wacht u dan buiten, de leerkracht van de
onderbouw loopt met de kinderen mee naar buiten. De klas is om 14.45 uur uit en op
woensdag en vrijdag om 12.30 uur.
Centrum voor Jeugd en gezin.
In Zeevang is een Centrum voor jeugd en gezin. Het centrum is bedoeld voor alle jongeren en
ouderen die vragen hebben over opgroeien of over de opvoeding van hun kinderen. Bij het
CJG kunt u terecht met vragen over kinderen van 0 tot 19 jaar.
Centrum voor Jeugd en Gezin Zeevang http://www.cjgedamvolendam.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Wieringenlaan 1a
1132 MB Volendam
E-mail: CJG@Edam-Volendam.nl
Telefoon 0299-748004
Contactpersoon
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de
directeur. Voor specifieke MR zaken kunt u terecht bij een van de MR leden. Voor klachten
die u niet wilt bespreken met directie of MR kunt u zich wenden tot de interne contactpersoon
van uw desbetreffende school. Dit geldt ook voor de kinderen.
De volgende personen zijn de contactpersoon:
Meester Haye
Saskia Peletier
’t Tilletje
Margreet Klein
Middelie
Ellen Falentijn
Prinses Beatrix
Monique Stam
Feestelijkheden
In de loop van het jaar worden allerlei vaste activiteiten georganiseerd, zoals :
sinterklaasfeest, kerstviering, musical en afsluiting van het schooljaar. Incidenteel houden we
inloopavonden, tentoonstellingen, of doen we een project. U ontvangt hier van tevoren bericht
over via de nieuwsbrief.
Fietsen en auto’s
Alle fietsen staan in de fietsenstalling achter of naast de school. Wij vragen de kinderen die
vlak bij school wonen om niet op de fiets te komen, maar lopend. Verder willen wij erop
wijzen dat het schoolplein wandelgebied is en dat er dus niet op het plein gefietst mag
worden. Voor de algemene veiligheid vragen wij de ouders zoveel mogelijk op de fiets te
komen i.p.v. de auto als u uw kind naar school brengt. U geeft het goede voorbeeld, spaart het
milieu en u krijgt er energie voor terug.
Gymnastiek

Alle groepen gymmen in de gymzaal. De lessen van de groepen worden gegeven door een
vakleerkracht. In de zomer kunnen de lessen bij heel mooi weer op het voetbalveld,
schoolplein of zelfs in het zwembad (Warder) gegeven worden.
Gymkleding
In de zaal: gymkleding incl. gymschoenen (verplicht). Voor de kleintjes zijn schoenen met
klittenband ideaal. In de vakanties gaan de gymtassen mee naar huis om de spullen te laten
wassen. De gymtassen zijn meestal van stof en goed herkenbaar voor uw kind. Wilt u in de
gaten houden of de gymschoenen nog passen? Let op: voor groep 3 t/m 8 geldt: geen
gymspullen mee betekent: niet gymmen.
Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op school, waartegen telkens weer
doeltreffend moet worden opgetreden. Zo snel mogelijk na een vakantie worden de kinderen
op hoofdluis gecontroleerd door de hoofdluiscommissie (een aantal ouders). Mocht u thuis
hoofdluis constateren, wilt u dat dan direct op school melden? Op de site staat een
hoofdluisprotocol. Wilt u helpen zoeken? Geef u dan op bij de commissie.
Hulpouders
Aan het begin van het jaar kunt u zich d.m.v. lijst opgeven voor verschillende activiteiten
zoals, de was, luizenpluizen, schoonmaken, flitsen, enz. Uw hulp is onontbeerlijk.
Informatie
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u informatie over de school via deze informatiekrant
en een tweewekelijkse nieuwsbrief . Informatie over de klassen krijgt u van de leerkrachten
zelf, tijdens de informatieavond. Wij vragen met nadruk deze avond aanwezig te zijn. Veel
informatie kunt u ook op onze website vinden en nalezen.
Inloopavonden.
De inloopavonden zijn in de eerste plaats bedoeld om u samen met uw kind(eren) de
gelegenheid te geven het werk van uw zoon en/of dochter te bekijken en er met hem of haar
over te praten. Wenst u naar aanleiding daarvan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u die
avond een afspraak maken. De mogelijkheid bestaat ook dat de leerkracht de afspraak met u
maakt. De inlooptijden zijn 's avonds van 18.30 tot 19.30 uur. Soms plakken wij er een
activiteit aan vast of een optreden van de kinderen. Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor een
afspraak maken met de leerkracht van uw kind.
Inschrijfprocedure kleuters
Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt, kunt u contact opnemen met de school. U kan dan kennis
maken met de directeur, het gebouw en een blik werpen in de klassen. Uw kind wordt
ingeschreven en u krijgt de nodige informatie over de school. In overleg met de leerkracht van
groep 1 /2 kan uw kleuter voordat hij / zij jarig wordt, een aantal ochtenden een kijkje komen
nemen. De dag na zijn of haar vierde verjaardag komt uw kind op school.
Jeugdgezondheidszorg
Na het consultatiebureau is de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD betrokken bij de
gezondheid van de jeugdigen. De JGZ bewaakt en bevordert de gezondheid, groei en

ontwikkeling van 4 tot 19-jarigen. Hiertoe worden leerlingen van het basis- en het speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs periodiek onderzocht. Dit gebeurt tijdens de basisschool
periode minimaal 2 keer. Op school kunt u verdere informatie krijgen.
Kopiëren
De kopieermachine die op school staat, is beschikbaar voor een ieder uit het dorp, die iets te
vermenigvuldigen heeft. Voor, na en tijdens schooluren kunt u er terecht. De kosten zijn €
0,10 per kopie. U kunt ook scannen. Er staat een potje waar het geld in mag of u geeft het aan
een leerkracht.
Logopedie
Twee keer per jaar komt de logopediste op school. Leerlingen die door de leerkrachten zijn
aangemeld worden dan onderzocht.
Kinderen die spraakstoornissen hebben (in de ruimste zin), kunnen op verzoek van de ouders,
schoolarts of leerkracht in aanmerking komen voor spraaklessen. Via de school wordt een
verzoek gericht aan de schoolartsendienst. Wanneer de logopedist(e) spraakles noodzakelijk
vindt, worden de lessen gratis gegeven in één van de kernen van onze gemeente.
Medezeggenschap
Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat op onze school uit 2 ouders
en 2 teamleden. Zij bespreken het beleid en andere schoolse zaken. De ouderleden zijn
gekozen door de ouders en vertegenwoordigen die ook. Een keer in de twee jaar treedt een
ouderlid af en als hij / zij zich niet herkiesbaar stelt volgen er verkiezingen.
Onze 4 medezeggenschapsraden werken nauw samen.
Ouderbijdrage
De ouderraad beheert de ouderbijdrage. Er wordt per jaar per kind een bijdrage gevraagd. De
hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op de jaarlijkse ouderavond. Vorig jaar was het
€50,00/€ 60,00 De bijdragen zijn bestemd voor Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest, excursies,
verzekering, een gedeelte van de schoolreizen. U krijgt in de loop van het schooljaar een brief
om het bedrag over te maken.
Ouderraad/Activiteitenraad
Op school werkt het team samen met de ouderraad/activiteitenraad. De OR/AR is een
commissie waarin ouders zitten die ons helpen bij en meedenken over allerlei schoolse
activiteiten zoals schoolreisjes, feestdagen, projecten enz. Om deze activiteiten te bekostigen
vraagt de ouderraad de ouders om een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (zie boven).
Oud papier
Oud papier wordt eens per maand opgehaald. De opbrengst wordt beheerd door de Ouderraad
en de school kan zich daardoor veel extra’s veroorloven, zoals b.v. wandversiering, planten,
extra materiaal voor handvaardigheid, een traktatie tijdens een excursie, een afscheidscadeau
voor schoolverlaters, enzovoorts. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een lijst met
daarop de namen van alle ouders die dat schooljaar mogen helpen.
Pauze

Voor in de pauze mogen alle kinderen gezond drinken mee met een fruit of groentehap, noten,
olijven, gedroogd fruit, rijstwafels of een yoghurtje. Dus geen koek of snoep ook niet bij het
lunchpakketje, graag. Wij zijn gezonde scholen.
Maar….bij traktaties tijdens verjaardagen maken we een uitzondering, want dan is het feest en
mag u uw kind gerust op iets zoets laten trakteren. Nb. Misschien zijn er in de klas van uw
kind ook medeklasgenoten met een voedselallergie. Informeert u even bij de leerkracht.
Rapporten en gesprekken
Vanaf groep 3 krijgt het kind tweemaal per jaar een rapport. Naar aanleiding daarvan kunt u
op school inschrijven voor een gesprek van 10 minuten samen met uw kind. In het begin van
het schooljaar vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouders/kind en leerkracht.
Eens per jaar, aan het eind van groep 1 en 2 krijgen de kleuters een verslag mee van hun
vorderingen. De gesprekken aan het eind van het schooljaar zijn facultatief.
School Begeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland.
Het team van onze school kan indien nodig begeleid worden door de schoolbegeleidingsdienst
Zaanstreek-Waterland in Purmerend. De leerkrachten kunnen ook op eigen verzoek hulp
krijgen bij de aanpak van hun onderwijs. Ook voor vragen over kinderen met leer- of
gedragmoeilijkheden kan de S.B.Z.W. ons helpen. Zij kunnen kinderen bijvoorbeeld een test
afnemen. In dit laatste geval nemen we uiteraard eerst contact op met de ouders.
Schoolbestuur Opspoor
Onze school is een van de 36 openbare scholen van OPSPOOR ( Stichting Primair Openbaar
Onderwijs in Purmerend en de Regio Waterland & Oostzaan). De stichting regelt alle zaken
die de overheid opdraagt. De bestuursvoorzitter overlegt rechtstreeks middels het overleg met
alle directeuren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Mocht u vragen over
bestuurlijke zaken hebben dan kunt u terecht bij de directeur van de school en bij het BMO (
Bureau Management Ondersteuning) tel: 0299 820900. https://www.opspoor.nl
Schoolfotograaf
Eens per jaar komt de fotograaf op onze school. De ouders ontvangen van tevoren bericht
omtrent het tijdstip.
Schoolkrant
Op ’t Tilletje verschijnt een schoolkrant 2 keer per jaar. In de schoolkrant kan ook worden
geadverteerd. De opbrengst daarvan komt weer ten goede aan de kinderen. Voor meer
informatie verwijs ik u naar de redactie. De volledige redactie staat genoemd op de eerste
bladzijde van de schoolkrant.
De overige scholen hebben geen schoolkrant.
Schoolreisje / schoolkamp
Elk jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 of 6 op schoolreisje. In overleg met de ouderraad
wordt een bestemming gekozen en een bus gehuurd. We kiezen een mooie dag, maken een
leerzaam programma en spelen eens ergens anders met elkaar. Groep (6,) 7 en 8 gaan drie
dagen op schoolkamp. Voor het schoolkamp vragen we een extra bijdrage. U wordt daar apart
over benaderd.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8 maandag, dinsdag en donderdag 08:30-14.45 uur
woensdag en vrijdag 08:30-12:30 uur
pauze
10.30-10.45 uur
Schoolverzekering
Jaarlijks wordt een collectieve ongevallenverzekering afgesloten door OPSPOOR
Onder de verzekering vallen: leerlingen en leerkrachten.
De verzekering is van kracht:
- op weg naar school
- tijdens schooluren, schoolreizen en excursies
- op weg van school naar huis
Bij excursies en schoolreizen zijn ook de begeleidende ouders meeverzekerd.
Sport
In april is er voor de 4 hoogste groepen een sportdag. Sinds 2013 de Koningsspelen genoemd.
Tevens is er die dag voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een sportdag op het schoolplein en/of
gymzaal.
In mei houden wij het Zeevangse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8.
Beide evenementen vinden plaats op de voetbalvelden van Oosthuizen.
Stagiaires
Elk jaar wordt ons gevraagd of er studenten van opleidingen bij ons stage mogen lopen.
Uiteraard geven wij meestal gehoor aan deze oproep. Vandaar dat u af en toe ‘’nieuwe
gezichten’’ in onze school zal aantreffen. En nieuwe gezichten betekent nieuwe ideeën.
Toetsen
Vanaf groep 1 houden wij de vorderingen bij van alle kinderen. Wij gebruiken daarvoor onder
andere het leerlingvolgsysteem van CITO, echter facultatief in groep 1 en 2 ). De toetsen zijn
2 maal per jaar, op een door CITO vastgesteld tijdstip. Zij geven een goed beeld van de
leerlijn van het kind. In de gesprekken met de ouders en kinderen is dit een steeds weer
terugkerend onderwerp. In oktober wordt in groep 8 op 1 van de 4 scholen de NIO toets
afgenomen. Deze test onderzoekt de intelligentie en de schoolvorderingen van het kind. Niet
alle leerlingen doen daar aan mee. Naar aanleiding van die uitslag volgt een gesprek met kind
en ouders en wordt er een voorlopig schoolkeuze bepaald. In maart volgt een eindgesprek en
meldt de school het kind aan op het voortgezet onderwijs. De ontvangende school bepaalt of
het kind wordt aangenomen. De landelijke CITO Eindtoets wordt ook afgenomen, deze is niet
bepalend voor de schoolkeuze.
Toiletbezoek
Om de hygiëne een extra handje te helpen wordt er door iedereen zittend geplast! En gaan we
er van uit dat na elk bezoek een ieder zijn handen wast!
Vakanties buiten de schoolvakantie
De schoolvakanties en andere vrije dagen staan op de website.

In principe krijgt u geen vrij buiten de vakanties om. Leest u hiervoor de schoolgids nog eens
grondig door! De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar te
melden.
Vergaderingen
De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad komen regelmatig in de school bijeen. De
vergaderingen zijn openbaar. Ouders die daarvoor belangstelling hebben kunnen de
vergaderingen bijwonen. Suggesties, op- en/of aanmerkingen kunt u doorgeven aan één van
de leden van de Medezeggenschapsraad of Ouderraad.
Verkeersexamen
Vanaf de kleutergroep wordt er aandacht besteed aan verkeer. In groep 7 of 8 nemen wij het
landelijk theoretisch verkeersexamen af. Het andere jaar wordt de praktijk getoetst met andere
scholen van Zeevang op een parcours in Oosthuizen.
Verzuim
Wanneer uw kind niet op school kan komen wegens ziekte, doktersbezoek, enz. dient u vóór
schooltijd hiervan melding te maken via de telefoon of met een briefje.
Voortgezet Onderwijs
Elk jaar gaan er kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs, bijv. in Hoorn, Purmerend
of Edam. De kinderen uit groep 8 krijgen van ons alle data van de open dagen van de scholen
in de regio. Meestal zijn die dagen in januari en februari. Het is aan te raden daar met uw kind
een uitgebreid kijkje te gaan nemen. U kunt dan sfeer proeven, vragen stellen en lessen
bijwonen. Vervolgens regelen wij de inschrijving van de nieuwe school van voortgezet
onderwijs.
Website
We hebben 1 website waar alle informatie opstaat van alle 4 scholen. https://obshetkwartet.nl
Zelfstandigheid
Vaak bent u zichzelf er niet van bewust dat u uw kind al een natuurlijke zelfstandigheid heeft
aangeleerd. Dat is een gunstige ontwikkeling waar uw kind mee vooruit kan, vooral wanneer
hij / zij voor het eerst naar de basisschool gaat. Zelfstandigheid heeft het jonge kind op deze
leeftijd wanneer het zelf de kleding en het schoeisel kan aan- en uittrekken. Of de
zelfstandigheid is te herkennen aan het toiletbezoek. Immers, we gaan ervan uit dat uw kind
op 4 jarige leeftijd zindelijk is, wanneer er geen sprake is van een medisch probleem.
Gedurende de schoolloopbaan bevorderen wij de zelfstandigheid die bij de leeftijd van uw
kind past, daarvoor hebben wij ook zeker uw hulp nodig. Helpt u mee?
Tijdens de lessen zijn er methoden om de zelfstandigheid bij het werken en spelen te
stimuleren die wij op allerlei momenten inzetten. Wij werken er samen met uw kind aan, dat
hij /zij stevig op eigen benen in de maatschappij kan komen te staan en goed kan
functioneren. En ook dat ze zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun functioneren.
Heeft u ondanks deze informatie nog vragen over de school, schroomt u dan niet om de
school te bellen en uw vraag te stellen.

Mocht u meer willen weten omtrent onze werkwijze, dan raden wij u aan om de schoolgids te
lezen (zie website) In het schoolplan staan de ideeën over wat wij voor een school willen zijn
en welke plannen we voor de komende jaren hebben ontwikkeld.
Heeft u opmerkingen of tips dan horen wij dat graag van u.
Niet alleen de kinderen maar ook wij leren nog elke dag!
Om de communicatie zo open mogelijk te houden vragen wij u niet bij het hek te blijven
praten of mopperen, maar naar binnen te komen om uw vraag te stellen, uw klacht te spuien
of een compliment te geven! Voor dat laatste zijn wij ook zeer gevoelig!
Namens de 4 teams,
Mariska Buizer en Dick Knip

Taak
Directie
Leerkracht gr. 1,2 en 3
Leerkracht gr. 4,5
Leerkracht gr. 6,7,8
Coördinator
Leerkracht 6,7 en 8
Leerkracht
bewegingsonderwijs
Leerkracht muziek
Intern begeleidster
Onderwijsassistente
Onderwijsassistente
ICT
Management
assistente
HVO

Naam
Dick Knip/Mariska
Buizer
Sharon Visser
Deliana Vlaar
Anita van der Meer

Aanwezigheid
1 dag per week

René Hellingman

woensdag

Edgar Rorije

donderdagmiddag

Jorien Kollöffel
Ilonka Pauw
Judith van Caspel
Astrid Bibo
Saskia Peletier

dinsdag
ma, di, woe, do ochtend
vrijdag
middag
1 dag

Edith van Dijk

vrijdag (1x in 14 dagen)

Alle dagen
Alle dagen
Alle dagen

Taak
Directie
Leerkracht gr 1,2,3
Leerkracht gr. 1,2,3
Leerkracht gr 4,5
Coördinator
Leerkracht gr. 4,5
Leerkracht gr. 6,7,8
Onderwijsassistente
Leerkracht
bewegingsonderwijs.
Leerkracht muziek
Intern begeleidster
ICT
Management
assistente
HVO

Taak
Directie
Leerkracht gr. 1 en 2
coördinator
Leerkracht gr. 3, 4
Leerkracht gr. 5, 6
Leerkracht gr. 5, 6
Leerkracht gr. 7, 8
Leerkracht gr. 7, 8

Naam
Dick Knip/Mariska
Buizer
Ellen Pronk
Debby Draaijer
Monique Stam

Aanwezigheid
1 dag per week

Esther Hayema
Tjitske Rosendal
Shelly Hartshoorn
Judith van Caspel
Charlie Koper

ma, di,
Alle dagen
Iedere ochtend

Hanneke Pekelharing
Astrid Bibo
Saskia Peletier

donderdag
Wisselend 1 dagdeel
1 dag

Edith van Dijk

donderdag (1x in 14
dagen)

Naam
Dick Knip/Mariska
Buizer
Jos Nijssen

Aanwezigheid
1 dag per week

Christa Dijkers
Irma Gorter
Ellen Falentijn
Jani Hagens
René Hellingman

Alle dagen
maandag
Di, woe, do, vrij
ma, di, woe, do
vrij

maandag
di, woe, do, vrij
di, woe, do, vrij

maandagmiddag
donderdagochtend

Alle dagen

Intern begeleidster
Leerkracht
bewegingsonderwijs.
Onderwijsassistent
Leerkracht muziek
ICT
Management
assistente
HVO

Hanneke Pekelharing
Charlie Koper

Taak
Directie
Leerkracht gr.1,2
Leerkracht gr. 1, 2
Leerkracht gr. 3, 4
Leerkracht gr. 3,4
Leerkracht gr. 5, 6
Leerkracht gr. 7, 8
Leerkracht gr. 7, 8
Intern begeleidster
Leerkracht
bewegingsonderwijs.
Leerkracht muziek
Onderwijsassistente
ICT
Management
assistente
HVO

Jeroen Vleeshakker

maandag
dinsdagochtend
donderdagmiddag
Iedere ochtend

Astrid Bibo
Saskia Peletier

Wisselend 1 dagdeel
1 dag

Edith van Dijk

vrijdag (1x in 14 dagen)

Naam
Dick Knip/Mariska
Buizer
Jacqueline Huiberts
Simone de Winter
Jantien Penning
Petra van Stokken
Margreet Klein
Silvia de Goede
Mandy Rademaker
Jorien Kollöffel
Charlie Koper

Aanwezigheid
1 dag per week

Astrid Bibo

4 ochtenden en 1 middag

Saskia Peletier

1 dag

Edith van Dijk

vrijdag (1x in 14 dagen)

ma, di, woe, do
vrij
ma, di, woe
do, vrij
alle dagen
ma, di
Woe, do en vrij
donderdag
dinsdagochtend

