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harte gefeliciteerd met dit fraaie jubileum en
een fijne dag toegewenst!

Een heel goed 2018 toegewenst
Ik begin dit Gantelnieuws met u (mede namens
alle collega’s) een heel gezond, gelukkig en
voorspoedig 2018 toe te wensen.
We zijn deze week weer uitgerust gestart en

Studiedagen begin februari
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de
school ook op vrijdag 2 en maandag 5 februari
in verband met studiedagen gesloten.

zijn gemotiveerd om er ook voor de kinderen
weer een goed onderwijsjaar van te maken.

Nieuwe
Studiemiddag 9 januari
Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de
school dinsdagmiddag 9 januari a.s. in verband
met een studiemiddag gesloten. Die middag
komt ons hele team voor nascholing bijeen.
De lessen van de groepen 1 t/m 4 eindigen deze
dag om 12.15 uur; de groepen 5 t/m 8 gaan
dinsdagmiddag tot 12.30 uur door. ’s Middags
zijn de kinderen dus vrij.

coördinator

van

Halo

Jobbing
Met ingang van de kerstvakantie is Davy Visser
de nieuwe coördinator van Halo Jobbing die
tussen de middag het overblijven ondersteunt.
Hij volgt Yascha Hageman op die een andere
baan heeft gekregen.
Davy heeft voor de kerstvakantie al een aantal
keren meegelopen. Vrijdag hebben wij een
gesprek met hem om de structuur en de
kwaliteit van het overblijven zoals wij die voor
ogen hebben met hem te bespreken. We
wensen Davy een goede start toe en hopen dat
hij zich snel bij ons thuis voelt!

Jubileum meester Ger
Vrijdag 12 januari wordt een speciale werkdag
voor meester Ger. Dan is hij namelijk 40 jaar in
het onderwijs werkzaam! Meester Ger: van

Overblijfkosten 2x geïncasseerd
Op 3 januari bleek dat de bank zowel die dag als
de dag ervoor bij ouders de overblijfkosten had

geïncasseerd. Een vervelende fout waarvoor ik

9: Bij negen keer te laat komen op school:

u mij excuus aanbied. Willen de ouders die van

School doet een melding bij de afdeling

de automatische incasso gebruik maken hun

Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de

bank de opdracht geven om de tweede betaling

hoogte gesteld over deze melding en het aantal

terug te boeken? Als u de tweede betaling niet

keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt

laat terugboeken, wilt u dit dan aan juf Cynthia

de ouders een waarschuwingsbrief. Indien het

doorgeven? Dan zorgt zij ervoor dat de

gezin recentelijk bekend is met verzuim bij de

overblijfkosten voor februari niet in rekening

afdeling leerplicht, worden de ouders door de

worden gebracht.

leerplichtambtenaar uitgenodigd

voor

een

gesprek.

12: Leerling blijft te laat komen: De school doet

3-6-9-12 te laat regeling Den Haag
Onderstaand de regels die de gemeente Den
Haag met betrekking tot het te laat komen
hanteert en die wij vanaf 1 december 2012
volgen.

3: Bij drie keer te laat komen op school: De
administratie stuurt de ouders (in cc. aan de
leerkracht en de directie) een mail met de
melding dat de leerling drie keer te laat is
gekomen.

nogmaals

een

melding

bij

Leerplicht.

De

ouders

die

de

afdeling

eerder

een

waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden
alsnog

door

de

leerplichtambtenaar

uitgenodigd voor een gesprek.

NB: Aan het eind van de week worden de
absentielijsten verwerkt en worden de brieven
verzonden. In de brief wordt de stand van
zaken aan het eind van de week vermeld. De
inhoud van de brief is dus afhankelijk van het
aantal keren dat uw kind te laat is geweest.

6: Bij zes keer te laat komen op school: De
directie stuurt ouders (in cc. aan de leerkracht)
een mail waarin wordt gewaarschuwd dat de
leerling zes keer te laat is gekomen. In deze mail
wordt aan ouders duidelijk gemaakt dat er bij

Theaterbezoek groep 4b
Op donderdag 25 januari brengt groep 4b een
bezoek aan het muziektheater Briza. Wij gaan

9x een melding bij de afdeling Leerplicht

naar de voorstelling Aap-Noot-Mies. Omdat

gedaan zal worden.

groep 4b om 11.15 uur in het theater verwacht

wordt en deze voorstelling 1 uur duurt, blijven

Helleman, Tygo Pels, Merlijn Mastenbroek,

de kinderen die dag allemaal verplicht over.

Joëlle Lock, Bo de Bruin, Ise van Witteloostuijn,
Bodine van Elswijk, Amani Ramjiawan, Quinten
de Vos, Mart Valk, Wouter Jones, Charlie Taal,
Romee Kenter, Lise Jorna, Mika Steinmetz, Kim
Kaan, Fee Wijnstra, Liam de Rooij, Boaz Non,
Rochentelly Verkolf, Noorulain Yaqub, Amy

Elke maand is er op een woensdagmiddag voor

Westerwoudt, Lucas Terpstra en Noa
Schanzleh. Allemaal van harte gefeliciteerd!

jou een leuke kinderfeestmiddag!
De tijden zijn van 14.00-16.00 uur (inloop vanaf
13.45). Elke keer organiseren we iets bijzonders

Allemaal van harte gefeliciteerd!

voor de kinderen: iets bakken, knutselen,
poppenkast, een liedje zingen, een praatje met

Met vriendelijke groeten,

de handpop en een verhaal uit de kinderbijbel.

mede namens de collega’s,

De toegang is gratis!

Herman van Reine.

Adres: Boei90 Treslonglaan 90
Je hoeft niet alleen te komen want je mag al je
vriendjes en vriendinnetjes meenemen!
We hopen je te zien!
Neem voor meer informatie gerust contact op
met Liesbeth Laan: kinderwerk@BOEI90.nl of
Inge

Maranus

06-53900773

www.boei90.nl

Met vriendelijke groet,
Inge Maranus.

Verjaardagen
In januari zijn jarig:
Yared Hailemariam, Tess
van Maren, Ilayda
Özdemir, Jomy

of

kijk

op

