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Tekst behorende bij kalender
2017-2018
Vlaardingse Dagschool Erasmus

Vlaardingse Dagschool Erasmus
Huijgensstraat 64
Telefoon 010 434 9968

Postbus 4009
3130 KA Vlaardingen

E-mail adres : info@vlaardingsedagschoolerasmus.nl
Website : www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl

Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten
gezien, gehoord en betrokken worden.
Aan alle ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de belangrijke informatie van Vlaardingse Dagschool Erasmus over het
schooljaar 2017-2018
Deze informatie verschijnt naast de schoolkalender en de schoolgids. Deze gidsen kunt u
vinden op onze website. Natuurlijk informeren wij u ook nog eens wekelijks middels onze
weekbrief.
In deze informatie staan de schooltijden, schoolactiviteiten en de namen van de leden van de
MR. U vindt informatie over de groepsbezetting en andere taken in de school. Ook leest u
hoe de buitenschoolse opvang is geregeld en hoeveel de ouderbijdrage is. Tenslotte kunt u
lezen welke zaken de school dit jaar gaat aanpakken.

Met vriendelijke groet,
Team Vlaardingse Dagschool Erasmus
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Wie werken er op
Vlaardingse Dagschool Erasmus?

Groepsleerkrachten
Groep 1/2a
Lia Tabeling
Groep 1/2b
Carla Amsterdam (maandag en dinsdag)
Ingrid Kessels (woensdag t/m vrijdag)
Groep 3
Sabine Veltman
Groep 4/5
Marjelle van Vliet (maandag, donderdag en vrijdag)
Marjolijn Voois (dinsdag en woensdag)
Groep 5/6
Mylène Starre
Groep 7
Renée Veltenaar
Ed Simonis (woensdag)
Groep 8
Carla van Os

Vervanging Marjolijn Voois en Marjan Streefkerk

Niet onderwijzend personeel
Administratief medewerker: Marinus Weerheijm en Yvonne Bos
Conciërge:
Mamita
ICT ondersteunend:
Hakki Kaplan

Interne begeleider
Marianne Lensveld
Deze leerkracht coördineert de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.

ICT werkgroep
Deze werkgroep coördineert de invoering van de Informatie en Communicatie Technologie
(computergebruik) op school.
Schoolleiding
De leiding van de school bestaat uit:
Ed Simonis
directeur
Renée Veltenaar
locatieleider
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Wanneer heeft uw kind gymnastiek?
De groepen 4/5, 5/6 en 8 hebben op dinsdag gymnastiek en de groepen 3 en 7 op vrijdag in
de gymzaal aan de Thorbeckestraat.
Schoolzwemmen
De kinderen van groep 5 gaan naar zwembad De Kulk voor het schoolzwemmen. Als er met
kleding moet worden gezwommen krijgt u hierover bericht in de weekbrief. Hier geldt:
sieraden thuis laten!
Groep 5 heeft zwemmen op donderdag in de oneven weken. De kinderen zijn iets later terug
dan 14.00 uur.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8
- Alle dagen van 08.30 tot 13.59 uur.

Vakanties
Het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt:
- herfstvakantie:
16 t/m 20 oktober;
- kerstvakantie:
25 dec. t/m 5 januari;
- voorjaarsvakantie:
26 februari t/m 2 maart;
- paasvakantie:
30 maart t/m 2 april;
- meivakantie/hemelvaart 27 april t/m 11mei;
- Pinksteren:
21 mei;
- zomervakantie:
16 juli t/m 24 augustus;

Leden van de MR
Malon Vermeulem
Vacature
Lia Tabeling
Marinus Weerheijm
Carla van Os

ouder Huijgensstraat
ouder Huijgensstraat
personeel
personeel
personeel

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de stichting ‘Vrienden van Erasmus’. De
stichting doet dit in samenspraak met de MR. Voor het schooljaar 2016-2017 is het bedrag
nu nog vastgesteld op € 45,- . Hiervan worden o.a. de feesten (zoals Sinterklaas, Kerst en de
lenteviering), excursies en de schoolreis betaald. De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht,
maar we verwachten dat u een bijdrage levert in de kosten die we voor de kinderen maken.
Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage neem dan contact op met de directie.

Buitenschoolse opvang door kinderopvang Erasmus
In samenwerking met kinderopvang Erasmus bieden we buitenschoolse opvang bij ons op
school aan.
Erasmus biedt u de volgende mogelijkheden aan:
-

Voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Naschoolse opvang op woensdag en vrijdag vindt elders plaats.
Ruime openingstijden van 07.30 uur tot 18.00 uur.
De mogelijkheid om flexibel opvang af te nemen.
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-

Goede afstemming met de naschoolse activiteiten van de school.
Zeer concurrerend tarief.

Voor verdere informatie kunt u een afspraak maken of bellen met Kinderopvang Erasmus:
06 27250509.

Waar gaat de school dit jaar aan werken
*Taal
Dit schooljaar gaan we verder met de nieuwe taalmethode taalactief. Verder verhogen we het
taalniveau van de kinderen d.m.v. grote aandacht voor de woordenschat.
* Lezen
Wij blijven ons dit schooljaar verbeteren op het gebied van technisch lezen en gaan verder
met ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen.
*Programma ‘de vreedzame school’
We gaan dit schooljaar ons elfde jaar in met de vreedzame school. De scholing van kinderen
en leerkrachten zal voortgezet worden. Verder zal er aandacht zijn voor de ouderworkshops.
*Digitaal onderwijs
In alle groepen zijn nieuwe computers. Alle leslokalen zijn voorzien van digitale
schoolborden, zodat we in de komende jaren vernieuwend met het onderwijs bezig kunnen
blijven.
*Peuterspeelzalen
Dit schooljaar gaan we de samenwerking met de peuterspeelzaal Erasmus nog meer
vergroten. De komende jaren wordt de samenwerking nog verder uitgebreid.

*Uitvoeren van PR-plan
We zullen, via de website, de pers en andere publicaties, de verfraaiing van de schoolpleinen,
de vreedzame school en andere activiteiten op een goede en positieve wijze Vlaardingse
Dagschool Erasmus onder de aandacht brengen in Vlaardingen.
*Cursussen leerkrachten
Dit schooljaar volgen de leerkrachten cursussen op het gebied van opbrengstgericht werken,
diverse andere vakken en bedrijfshulpverlening.
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