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Dorcas-actie
Zoals u van school gewend bent, steunen wij

Digitale nieuwsbrief SCOH

gedurende het jaar een goed doel. Dit jaar

SCOH presenteert met trots haar digitale

hebben wij gekozen voor Dorcas.

nieuwsbrief. Voor iedereen die geïnformeerd

Dorcas is een organisatie die opkomt voor

wil blijven over de ontwikkelingen van een

mensen in nood. Wij gaan hier ons steentje aan

belangrijke speler in het onderwijs in Den Haag

bijdragen

en omstreken.

verzamelen.

In de strategische agenda voor 2015 – 2018

Maandag 8 februari wordt deze actie gestart

stelde SCOH haar richting vast: we doen het

met een presentatie van Dorcas. Vervolgens

samen. Zowel binnen SCOH als met andere

komen er per klas 2 dozen die gevuld gaan

partners wordt naar samenwerking gezocht.

worden met voedingsmiddelen. Er komt een

Over die samenwerking en de uitwerking van

lijstje te hangen in de klassen om welke

haar

vele

voedingsmiddelen het gaat. Na een week

geïnteresseerden op de hoogte houden. Wij

hopen we zo veel mogelijk dozen met elkaar

willen ook u aanmoedigen zich in te schrijven

gevuld te hebben. Doet u ook mee?

standpunten

wil

SCOH

de

door

voedingsmiddelen

te

voor deze nieuwsbrief. Dat kan via de nieuwe
website

http://www.scoh.nl/over-

scoh/inschrijven-nieuwsbrief.

Studiedagen
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de
school op vrijdag 29 januari en maandag 1
februari in verband met twee studiedagen

Rapportbesprekingen

gesloten.

Op maandag 15 en woensdag 17 februari
≈≈≈

worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 op
school verwacht voor een tien-minuten gesprek
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over de vorderingen van hun kind. De brief

De vergaderingen verlopen in een goede

hierover is meegegeven.

atmosfeer waarbij wij in staat worden gesteld

Vrijdag 12 februari krijgen alle kinderen hun

over alle onderwerpen vragen te stellen. De

rapport mee naar huis.

vergaderingen zijn openbaar en elke ouder kan
mits deze dit van te voren even aankondigt bij
de vergadering aanwezig zijn. Dat geldt ook

Krokusvakantie
In verband met de Krokusvakantie is de school

voor de leerkrachten want de MR staat ook
voor hun belangen.

gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26

De afgelopen periode heeft de MR de volgende

februari.

onderwerpen besproken: De vrijwillige bijdrage
van de ouders voor het kunnen laten doorgaan
van extra activiteiten, de mogelijke invulling van
de vacature adjunct-directeur, een protocol

MR Nieuws
Sinds het nieuwe schooljaar is er een nieuwe
MR aangetreden. De MR bestaat uit drie
leerkrachten (Evelijne Warning, Lisette Havekes
en Jolanda van de Konijnenburg) en drie
ouders. (Suzanne van de Weg, Cindy Sanders en
Carlo Reeser.

dyslexie ter informatie voor ouders, de vraag
hoe er wordt om gegaan met straffen en
belonen, de inzet van hulpmogelijkheden in
klassen waar het even niet lekker verloopt.
De MR wil graag de ouderbetrokkenheid
vergroten. Dat kan natuurlijk al via de
klasdocenten zelf, de ouderraad maar ook
ouders die op beleidsniveau willen meepraten
zijn bij de MR leden van harte welkom. Het gaat
bij de MR echter nooit over individuele zaken.
Indien de nieuwe website voor de school begin
dit jaar de lucht in gaat zullen de notulen
worden geplaatst zodat ouders kunnen zien wat
er in de MR wordt besproken. Je kan ons

Om de zes weken bespreken wij met de

natuurlijk ook zelf aanspreken als er een

directeur van de school de lopende zaken. Net

onderwerp is waar je graag aandacht voor wil.

als bij veel organisaties moet de directeur over

Onderwerpen waar de MR ouders extra

een aantal zaken formeel advies of instemming

aandacht voor willen hebben de komende

vragen.

periode is veiligheid in en om de school,
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hygiëne en sport. Ook is er aandacht voor

Bij herhaling hiervan volgt schorsing en

overblijven en een volcontinu rooster.

uiteindelijk verwijdering van school.

Het doel van deze regeling is drieledig:

Groene, gele en rode kaart regeling
Doorgaans

lukt

het

heel

goed

om

in

samenwerking met de leerlingen een plezierig
leef- en werkklimaat voor elkaar te krijgen.
Maar een enkele keer werken de preventieve
maatregelen onvoldoende, wordt de sfeer voor
de leerlingen en leerkrachten onplezierig of zelf
onveilig of is er sprake van sterk en blijvend
storend gedrag.
Dan passen wij een methode van afkoeling en

1. De kinderen inzicht geven in hun eigen
gedrag; waarom deed ik dit?
a. Aandacht vragen (bv de clown
uithangen / stoer doen).
b. Macht vragen ( brutaal, discussie,
ongehoorzaam).
c. Wraak nemen (vernielen, pijn doen,
beschuldigen).
d. Onmachtgevoelens (snel opgeven,
niet mee willen doen).
2. Gedrag te corrigeren.
3. Een signaal naar overige leerlingen en
ouders te geven dat dit gedrag niet
geaccepteerd wordt.

tijdelijke uitsluiting van de groep toe. We
spreken

hiervan

als

de

veiligheid

van

medeleerlingen of leerkrachten in het geding is.
Dit betreft zowel fysieke veiligheid (schoppen,
slaan, met scharen dreigen o.i.d.) als mentale
veiligheid (pesten, discrimineren).
Storend gedrag dat niet direct de veiligheid in
gevaar brengt, kan na 1 waarschuwing leiden
tot een groene kaart: een tijdstraf van 5, 10 of
15 min (afhankelijk van gedrag en leeftijd).
Deze kaart wordt niet officieel geregistreerd.

Mocht het gedrag zich direct herhalen, kan
worden overgegaan op een gele kaart.
Na drie gele kaarten volgt een rode kaart: het
kind ontvangt dan een officiële waarschuwing
en wordt voor 1 dag buiten de klas geplaatst.

SportMix Dineaux Haaglanden
Ook in 2016 starten we weer met SportMix bij
jou in de buurt. Vind jij het leuk om te sporten
en wil je meer sporten in het nieuwe jaar? Met
SportMix doen we elke week een andere sport!
Denk aan voetbal, hockey, free runnen, karate,
turnen en véél meer.
Wil je meer weten pak een brief bij de ingang
van school of kijk op www.dineaux.eu/aanmelden.

De groepen van de SportMix hebben een
maximale groepsgrootte van 16 kinderen, zodat
we

alle

kinderen

persoonlijk

kunnen

begeleiden. Mee doen aan de SportMix kan dus
positief uitpakken voor kinderen die met de
gymlessen minder goed meekomen. Bij ons ligt
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de nadruk op plezier, zodat de kinderen

Niemeijer, Lucas Ammerlaan, Jimmy Dijkman en

positieve ervaringen opdoen met sport.

Sweder Bernoski.

Dineaux Haaglanden is aangesloten bij de

Allen van harte gefeliciteerd!

Ooievaarspas

en

daarmee

krijgen

de

deelnemers 50% korting.

Met vriendelijke groeten,

De SportMix duurt 10 tot 13 weken, dit verschilt

mede namens de collega’s,

per locatie.

Herman van Reine.

Alle informatie is te vinden op de website of ze
kunnen bellen naar 070-7446992

Verjaardagen
In februari zijn jarig:
Jens Demper, Rafael Kaldenbach,
Phaleesha Warning, Teddy van der
Linden, Noah Stolk, Marijn Marcoen, Kerem
Karadogan, Dante Delfos, Dianne Pureveen,
Lars van der Zwan, Désanne Yildirim, Loan LoNing-Hing, Lars Vroon, Zoë Trieling, Marijn
Pureveen, Kay Arkes, Sven Nieuwenburg, Grace
Dijkstra, Beau Felicia, Oumnia El Assili, Noud
Hillebrand, Vanshika Chotoe, Wouter Groote,
Esha

Kallan,

Souhail

Benhmidou,

Aaryan

Motiram Sharma, Teddie Doomen, Nikki van
den Burg, Mikail de Winter, Ruby Jutte, Zoë

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl
pagina - 4 -

Gantelnieuws

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.degantel.nl

pagina 5

