Ouderfolder Schooljaar 2019 - 2020
Onze 10-beloftes....
....vormen

de basis en geven ons richting in ons Gepersonaliseerde Onderwijs
(GO) vanuit leerdoelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren en goed
te kijken hoe jij het beste leert.
We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je eigenaar wordt van
jouw leerproces.
We zullen de manier van leren zoveel mogelijk aanpassen aan je
leerbehoefte
We zullen je steeds uitdagen en helpen doorzetten om nieuwe dingen te
proberen en te leren.
We helpen je om binnen jouw niveau, jouw tempo en jouw mogelijkheden,
te leren en te werken.
We leren om je talenten te herkennen en te gebruiken.
We helpen je om jouw fantasie te gebruiken.
We leren je om elkaar te vertrouwen en te helpen.
We leren je om samen te spelen en samen te werken.
We helpen je om je voor te bereiden op je volgende school en je verdere
leven.

De informatieflyer....

.... geeft u als ouder(s) een overzicht van wie wij zijn
en waar wij voor staan. Tevens vindt u hierin een
kalender van alle geplande activiteiten, vakanties
etc. voor het komende schooljaar. Voor uitgebreide
informatie over bijvoorbeeld kwaliteitszorg,
veiligheidsbeleid en overige schoolzaken verwijzen
wij u naar de schoolgids. Deze kunt u downloaden op
onze website: www.degrondtoon.nl
Samen met vijf andere basisscholen zijn wij
onderdeel van de Vereniging voor Christelijk
Onderwijs (VCO) in Bunschoten. De missie van onze
vereniging is ‘Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten’.
Meer informatie kunt u vinden op de website:

www.vcobunschoten.nl

De stamgroepen, coaches en
vakspecialisten....
Jonge Kind (123)

Marjolein Schouten - Specialist Jonge kind
Aline Timmer - Specialist leren lezen en schrijven
Eefje Heinen - Specialist Jonge Kind

Stamgroep 456 A

Aline Dijkema - Specialist wereld en H.B.G
Henrike Peet - Specialist creatieve vorming

Stamgroep 456 B

Carola Koelewijn - Specialist spelling en grammatica
Cor Duijst - Specialist spelling en grammatica

Stamgroep 678 A

Marenke Kroon - Specialist Engels en creatieve taal
Björn Bijlard - Specialist begrijpend lezen

Stamgroep 678 B

Nico van Egdom - Specialist rekenen getalbegrip

Stamgroep 678 C

Dirk-Jan de Graaf - Specialist rekenen meten
Heidy Troostwijk - Specialist rekenen tijd en geld
Christina de Roos - Specialist taal, begrijpend lezen

De overige functies....

....binnen onze school worden vervuld door;
Administratie - Tinette Ootjers
Conciërge - Jaap Hopman, conciërge
Coördinator Jonge Kind - Aline Timmer
Coördinator jaargroep 4 t/m 8 - Dirk-Jan de Graaf
Coördinator opleidingen - Heidy Troostwijk
Directeur - Mathilde Muijs
Intern begeleider - Louisa ter beek
Onderwijsassistent - Daniëlle van Driel
Onderwijsassistent - May-britt van Twillert
PR en communicatie - Heidy Troostwijk
Vakspecialist muziek - Marlene Erdmann
Vakspecialist sport - Sjohn van Gullik
Vakspecialist sport - Jelle Honing

Sport is op jaargroep....
....volgens een vast rooster;

Jaargroep 3, 4, 5 op maandagmiddag bij Agilitas
Jaargroep 6, 7, 8 op vrijdagmiddag in De Stormvogel
Jaargroep 5 en 6 zwemmen 1x per 14 dagen op
donderdagmiddag in zwembad De Duker.

Onze visie op onderwijs....

....is uitgebreid beschreven op onze website. We
werken vanuit ons motto ‘je Talent is wie je bent’.

Wij hebben een christelijke
identiteit....

....van daaruit leren wij onze kinderen om te gaan
met waarden en normen. Tijdens de godsdienstlessen,
wordt vanuit Gods Woord, hieraan invulling gegeven
en leren wij de kinderen om dit in het dagelijkse leven
tot uiting te brengen. Praktisch geven wij hier vorm
aan door onderstaande afspraken die gelden voor
leerlingen, leerkrachten en ouders:
• Wij praten met respect over God.
• Wij hebben respect voor de ander.
• Wij werken eraan dat iedereen zich veilig voelt.
• Wij zorgen ervoor dat de juffen en meesters goed
les kunnen geven.
• Wij zorgen ervoor dat de leerlingen goed kunnen
leren.
• Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig is.
• Wij zorgen goed voor de spullen van onszelf, de
ander en de school.
• Wij zorgen goed voor alles wat groeit en bloeit.

De schooltijden....

....zijn volgens een continurooster voor alle jaargroepen;
8.30 - 14.15 uur - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30 - 12.30 uur - woensdag

Goede communicatie....

....is van essentieel belangrijk bij een goede
samenwerking tussen ouders en school. Wij
informeren u zo goed mogelijk over wat zich op school
afspeelt. Hiervoor maken wij gebruik van Parro® (app)
waarin u naast persoonlijke informatie over uw kind
of groepsgebonden nieuws regelmatig de ‘Up2date’
nieuwsbrief ontvangt. Voor vragen betreffende uw kind
kunt u contact opnemen met de coach. Dit kan via
de mail of via Parro. Voor alle overige vragen kunt u
contact opnemen met de directeur, via e-mail;
cbs@degrondtoon.nl of 033-298 3804.

Omzien naar anderen....

....is in het kader van onze identiteit een belangrijk
item. Elke maandag wordt daarom aan kinderen
een kleine financiële bijdrage gevraagd om mee te
nemen voor verschillende doelen. Een deel van het
geld wordt gebruikt voor de financiële adoptie van
een kind uit India bij de stichting “Red een Kind”.
Daarnaast kiezen we in overleg met de leerlingenraad
en MR één of meer goede doelen waaraan een
donatie gedaan wordt.

Belangrijke rol voor ouders....

….naast de betrokkenheid bij het leerproces van uw
kind, geven wij vorm aan ouderbetrokkenheid door
middel van de regiegroep ouderbetrokkenheid (ROB)
en de Medezeggenschapsraad (MR). Er is een actieve
Activiteitencommissie (AC) en er zijn klassenouders.
Aan het begin van het jaar worden ouders gevraagd
zich in te schrijven voor het begeleiden van/helpen bij
diverse schoolactiviteiten.

Via de leerlingenraad....

....betrekken wij onze leerlingen zoveel als
mogelijk bij besluiten die we op school nemen.
In de leerlingenraad zit een afvaardiging van de
leerlingen van de jaargroepen 6 t/m 8. Zij worden
doormiddel van een stemming gekozen. De
leerlingenraad verzorgt veelal de communicatie naar
de stamgroepen over zaken die spelen.

Kalender 2019 - 2020
Lees voor actuele data, tijden en nieuws onze nieuwsbrief ‘Up2date’ die wij verspreiden via Parro®.
ma. 2 		
		
do. 5		
		
di.10		
		
di. 24		
wo. 25
do. 26		

September:

08.45 uur schoolbrede start, ouders zijn
welkom, koffie-ontmoeting voor ouders
Startdienst vereniging VCO om 18.45 uur in de
Catharinakerk, Ned. Herv. Kerk
Nieuwjaarsbijeenkomst voor kinderen, ouders
en familie van 18.30 tot 19.30 uur
Mini-triatlon jaargroep 8
Start Kinderpostzegelactie (jaargroep 7)
Schoolreisje jaargroep 1 t/m 8

Februari

vr. 21 		
Studiedag, leerlingen vrij
ma. 24 - vr. 28 Voorjaarsvakantie

Studiedag, leerlingen vrij
Eerste rapport mee naar huis
Biddag-viering
Grote Rekendag 2020
Ouderavond (save the date!)

do.2 		
di. 7		
		
vr. 10		
ma. 13		
di. 14		
wo.15 - do.16
vr. 17		
vr. 24 		
ma. 27 - vr. 8

Theoretisch verkeersexamen jaargroep 8
Inspiratieavond voor ouders en leerkrachten
van samenwerkingsverband de Eem
Goede vrijdag, leerlingen vrij
2e Paasdag
Studiedag, leerlingen vrij
Eindtoets jaargroep 8
Koningsspelen van 12.00 tot 14.15 uur
Voorstelling Clown jaargroep 1 en 2
Meivakantie

do. 14 		
vr. 15 		
do. 21		
vr. 22		

Praktisch verkeersexamen groep 8
Schoolsportdag 2020
Hemelvaartsdag, leerlingen vrij
Leerlingen vrij

ma. 1 		
di. 2		
wo. 17 - vr. 19
di. 23 - vr. 26
vr. 26		
ma. 29		
di. 30		

2e Pinksterdag
Studiedag, leerlingen vrij
Schoolkamp jaargroep 8
Avond 4-daagse 2019
Studiedag, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Start schoonmaakweek

wo. 1		
do. 2 		
do. 2		
ma. 6		
ma. 13 		
di. 14 		
do. 16 		
vr. 17		

Informatieavond ouders jaargroep 2 en 3
Tweede rapport mee naar huis
Algemene Ledenvergadering VCO Bunschoten
Schoonmaakavond
Afscheidsavond jaargroep 8
Jaargroep 8 uitzwaaien
Slotfeest tot 13.00 uur
Start Zomervakantie 2020

Oktober

di. 1 		
Inspiratieavond voor ouders en leerkrachten
		
van samenwerkingsverband de Eem
wo. 2 		
Start Christelijke kinderboekenmaand thema:
		“Op reis”
ma. 7
Start GSK-week thema: “Op reis”
do. 10 		
Herfstwandeling jaargroep 1 t/m 3
zo. 13		
GSK-viering in de kerken
ma. 21 - vr. 25 Herfstvakantie

November

vr. 1		
wo. 6 		
do. 7 		
wo. 20		
do. 21 		
do. 21		
ma. 25 - vr. 29

Studiedag
Dankdag-viering
Informatieavond voor ouders van jaargroep 8
Sint-versier-middag bouw Jonge Kind
Schoolfotograaf
Ouderavond (save the date!)
Open lesweek

do. 5		
do. 19		
do. 19		
vr. 20		
ma. 23 - vr. 3

Sinterklaasfeest
Leerlingen om 12.30 uur vrij
Kerstviering in de kerk 18.45 uur
Leerlingen om 12 uur vrij
Kerstvakantie

December

Januari:

ma. 6 		
08.45 uur Schoolbrede start, ouders zijn 		
		
welkom, koffie en thee voor ouders
di. 7 		
Start schoonmaakweek
za. 11 		
Handbaltoernooi
ma. 13		
Schoonmaakavond
za. 18 		
Open huis voor nieuwe ouders/leerlingen
wo. 22 		
Nationaal voorleesontbijt jaargroep 1 t/m 3
wo 22 - vr. 24
Open huis voor nieuwe ouders van 09.00 tot
		12.00 uur

Maart

ma. 2		
do. 5		
wo.11 		
wo. 25		
di. 31		

April

Mei:

Juni:

Juli

