
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF september 2018 
 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
 
WELKOM 
Het schooljaar 2018-2019 is van start gegaan. De medewerkers van de Simon van Hasselt 
hopen er samen met uw dochter/zoon/pupil en met u een goed jaar van te maken.  
 
U zult tijdens het schooljaar regelmatig, via de email, een nieuwsbrief ontvangen, waarin u 
mededelingen aantreft die voor u van belang zijn. Deze nieuwsbrief vindt u ook terug op de 
website. 
 
Hier volgt de eerste nieuwsbrief met daarin een aantal algemene mededelingen. 
 
 

 
AGENDA 
 
11 september algemene ouderavond  
20 september  schoolfotograaf 
1, 2 en 3 oktober kamp 
1 okt 1A, 1B, 2A en 2B vrij 
3 okt BA, VA, VB en 1C vrij 
15 oktober onderwijsdag, leerlingen zijn de hele dag vrij 
22 t/m 26 oktober herfstvakantie 
29, 30 en 31 oktober leerling besprekingen. Leerlingen zijn om 12.15 uur vrij  
6 november contactavond 
 

 
 
INTRODUCTIE PERIODE 
De eerste week zijn we het schooljaar begonnen met een introductieprogramma. Door 
middel van deze activiteiten, konden leerlingen en personeel kennis maken met elkaar. 
 
  
OUDERKLANKBORDGROEP (OKBG) 
Op de Simon van Hasseltschool is een ouderklankbordgroep actief. 
Deze groep van enthousiaste ouders/verzorgers vormt een schakel tussen de school en de 
ouders/verzorgers van de leerlingen. 
 
In een aantal (3 à 4) overleggen per jaar bespreken de leden met de locatieleiding wat er 
zoal speelt op school. Het is daarbij de bedoeling dat de school feedback krijgt van de 
ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. Op die manier hopen we te 
bewerkstelligen dat ouders zich ook op een andere manier betrokken voelen bij de school. 
De OKBG fungeert als een klankbord. 
 



 

De afgelopen jaren zijn er door de OKBG en de school thema-avonden georganiseerd. Zo 
hebben we o.a. een avond over “grooming”, “puberbrein”, “digipesten” , “gamen en social 
media” en “alcohol en drugs” georganiseerd. 
De avonden hadden een goede opkomst en de aanwezigen waren enthousiast. 
Ook hier gaat de OKBG zeker mee door. 

 

Via het strookje onderaan de nieuwsbrief kunt u zich opgeven voor de OKBG. Het strookje 
kan uw zoon/dochter/pupil inleveren bij de administratie of bij de mentor of u kunt zich 
opgeven door een email te sturen naar info@simonvanhasselt.nl.  

 

Tijdens de algemene ouderavond van 11 september heeft een ouder uitleg gegeven over de 
OKBG. 

 

Als bijlage voegen we informatie over de ouderbetrokkenheid toe. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Op 20 september komt de schoolfotograaf op school om van iedere leerling een foto te 
maken.  
De foto zal door de fotograaf te koop worden aangeboden. 
Wanneer u de foto’s niet wenst te behouden, kunt u deze eenvoudig (en kosteloos) 
terugsturen naar de fotograaf.  
 
INTRODUCTIEKAMP 
- 1 en 2 oktober gaan de groepen BA, VA, VB en 1C op introductiekamp en zijn op  

3 oktober vrij 
- 2 en 3 oktober gaan de groepten 1A, 1B, 2A en 2B op introductiekamp en zijn op  
 1 oktober vrij. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief die u van de mentor heeft ontvangen. 
 
NOOIT ZOMAAR VRIJ  
Leerlingen zijn nooit zomaar vrij. Indien leerlingen plotseling vrij hebben van school, krijgen 
ze altijd een schrijven mee van de directie waarin u kunt lezen wanneer uw 
zoon/dochter/pupil vrij is en wat de reden is. 
 
Ter info: in het voorgezet onderwijs kunnen we bij ziekte niet zomaar een vervanger bellen 
(dit is anders dan op de basisschool). We doen ons best om bij ziekte/afwezigheid van 
docenten de uren op te vangen met de mensen binnen de school, maar soms lukt dat niet. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. Leerlingen zullen geen tussenuren krijgen, wel kan het voor 
komen dat uw kind later start of eerder vrij is. 
 
AFMELDEN BIJ ZIEKTE 
Bij eventuele afwezigheid of ziekte van uw kind dient u de school te informeren.  
Dit dient vóór half negen te gebeuren. Leerlingen die na half negen niet aanwezig zijn en 
niet zijn afgemeld worden als ongeoorloofd afwezig genoteerd. 
De school onderneemt dan actie; bij drie dagen ongeoorloofd verzuim wordt de 
leerplichtambtenaar ingelicht (verplichte standaardprocedure). Meer informatie kunt u vinden 
in onze informatiegids die u van de school heeft ontvangen (pagina 13). De informatiegids 
staat ook op onze website www.simonvanhasselt.nl onder het kopje: info voor ouders, bij 
schoolgids/infoboekje. 
Bezoeken aan tandartsen en doktoren e.d. dienen zoveel mogelijk na schooltijd plaats te 
vinden. 
 
HULP BIJ ACTIVITEITEN 
Met regelmaat organiseert de school diverse activiteiten. U kunt bijvoorbeeld denken aan 
een kerstmarkt, voetbaltoernooi en de kamp-/activiteitenweek. Ieder jaar blijkt dat wij hulp 
tekort komen. Wij doen daarom ook een dringend verzoek aan ouders ons hierbij te helpen. 
U kunt zich hiervoor opgeven door onderstaand formulier in te vullen of een email te sturen 
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naar info@simonvanhasselt.nl.  Wij benaderen u dan t.z.t als we uw hulp kunnen gebruiken. 
Alvast bedankt. 
 
 
 
HULP BIJ ACTIVITEITEN voor het schooljaar 2018-2019 
 
DE VADER/MOEDER/VERZORGER  
 
VAN:……………………………………………………………………………………………. 
 
WIL GRAAG MEEHELPEN BIJ ACTIVITEITEN. 
 
EMAILADRES:………………………………………………………………………………… 
 
TELEFOONNUMMER:………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKBG 
 
DE VADER/MOEDER/VERZORGER (naam ouder):…………………………………….. 
 
VAN (naam leerling): ……………………………………………………………KLAS……, 
 
WIL GRAAG ZITTING NEMEN IN DE OUDERKLANKBORDGROEP 
 
EMAILADRES:………………………………………………………………………………. 
 
TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………….. 
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BERICHT VANUIT OPENBAAR ONDERWIJS GRONINGEN 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen maken we ons elke dag sterk voor de 
ontwikkeling van onze leerlingen, jullie kinderen. Een verantwoordelijke taak met een grote 
maatschappelijke impact.  
 
Ons belangrijkste doel is de leerlingen op te leiden voor de maatschappij van morgen. Om dit 
zo betekenisvol en effectief mogelijk te doen formuleren we elke vier jaar onze strategische 
speerpunten. Wat willen we onze leerlingen meegeven, wat vinden wij belangrijk in ons 
onderwijs en wat hebben onze leerlingen nodig om uiteindelijk door te stromen naar het 
vervolgonderwijs. In dit kader organiseren we de komende maanden diverse bijeenkomsten 
met ouders, leerlingen, leerkrachten, medewerkers van de ondersteuning, GMR’en, externe 
stakeholders en Raad van Toezicht.  
 
Aangezien wij erg veel waarde hechten aan uw mening willen wij u uitnodigen om met ons 
mee te denken over bovenstaande vragen.  
 
Wij verwelkomen u graag op dinsdag 18 september op een van onze scholen: Simon van 
Hasselt, Travertijnstraat 2, 9743 SZ in Groningen. 
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom. Bij binnenkomst staat er een licht maaltijd voor u 
klaar. 
Het programma start om 18.00 uur. Rond 20.30 uur ronden we de bijeenkomst af.  
 
U kunt zich aanmelden via evenementen@o2g2.nl. Wilt u hierbij aangeven op welke school 
uw kind zit. Hartelijk dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Ellen Stam  
Secretaresse College van Bestuur 
050 – 32 10 301 
 
Openbaar Onderwijs Groningen 
Leonard Springerlaan 39 
Postbus 744 | 9700 AS  Groningen 
Website: www.o2g2.nl 
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