
Maandbulletin voor ouders 10 september 2020  

 

Het nieuwe schoojaar is begonnen! 

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.  

De nieuwsbrieven worden ook op onze website www.simonvanhasselt.nl 
gepubliceerd. 

Garderobekastjes voor leerlingen 

In de eerste schoolweek hebben de leerlingen 2 sleutels van een gar-
derobekastje gekregen. Eén sleutel kunt u thuis bewaren (als reserve-
sleutel) en één sleutel neemt uw zoon/dochter/pupil iedere schooldag 
mee naar school. 

Aan het eind van dit schooljaar dient uw zoon/dochter/pupil beide 
sleutels in te leveren op school. Bij het ontbreken van een sleutel, zijn 
we genoodzaakt € 10,- in rekening te brengen. Uw kind kan dit be-
drag betalen bij de administratie of de conciërge.  

Schoolfotograaf 

Op 29 september komt de schoolfotograaf op school om van iedere leerling een foto te 
maken en er wordt een groepsfoto gemaakt. We gaan ervan uit dat iedereen op de foto 
gaat. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken, door een mailtje 
te sturen naar info@simonvanhasselt.nl. 

De foto’s zullen 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.  

Lesuitval 

Leerlingen zijn nooit zomaar vrij. Indien leer-
lingen plotseling vrij hebben van school, krij-
gen ze altijd een briefje mee waarin u kunt 
lezen wanneer uw zoon/dochter/pupil vrij is en 
wat de reden is. Ook ontvangt u hierover een 
mail. 

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 docen-
ten de uren op te vangen met de mensen bin-
nen de school, maar soms lukt dat niet. Wij 
vragen hiervoor uw begrip. Leerlingen zullen 
geen tussenuren krijgen, wel kan het voorko-
men 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 spij-
belaar genoteerd. 

De school onderneemt dan actie; bij drie dagen spijbelen wordt 
de leerplichtambtenaar ingelicht (verplichte standaardprocedu-
re). Meer informatie kunt u vinden in onze informatiegids die u 
van de school heeft ontvangen (pagina 15). De informatiegids 
staat ook op onze website www.simonvanhasselt.nl onder het 
kopje: info voor ouders, bij schoolgids/infoboekje. Bezoeken 
aan tandarts en huisarts e.d. dienen zoveel mogelijk na school-
tijd plaats te vinden. 

Agenda 

Dinsdag 29 september 

Schoolfotograaf 

 

Maandag 5 t/m woensdag 7 oktober 

Leerlingbesprekingen, leerlingen om  
11.45 uur vrij 

 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 

Herfstvakantie 

 

Dinsdag 20 oktober 

Contactavond 

 

Hulp bij activiteiten 

Met regelmaat organiseert de school diverse activiteiten. U kunt bijvoor-
beeld 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 een email te sturen naar in-
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Ouderklankbordgroep 

Bij de Simon van Hasseltschool is een ouderklankbordgroep actief. 

Deze groep van enthousiaste ouders en pverzorgers 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 vestigingsleider 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. 
 
Heeft u een zoon of dochter in de klas VB, 2B of 2C  en wilt u zich opgeven voor de ouderklankbordgroep, dan 
kunt u een mail sturen naar info@simonvanhasselt.nl, of het invulstrookje, dat uw zoon of dochter vandaag mee 
naar huis krijgt, laten inleveren bij de administratie. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Op de Simon van Hasseltschool vinden we het erg belangrijk dat leerlingen sporten. Wanneer dit financieel niet zo 
goed lukt, is hiervoor een fonds! Hieronder vind u informatie hierover. 

Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen om-
dat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samen-
werken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt 
beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen 
= meer kansen! 

Spelregels 

• Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit één gezin gedaan worden. 

• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair. 

• De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de sportclub of instelling waar 
het kind les heeft. 

• Spelregels over de hoogte van de bijdrage of leeftijd van het kind kunnen per 
fonds of gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op de websitepagina van 
het fonds bij u in de buurt. (www.jeugdfondssportencultuur.nl) 

• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. 

De intermediair op de Simon van Hasselt is Andreas Nieuwhof, u kunt uw verhaal natuurlijk ook kwijt bij de mentor. 

Bedrijfshulpverlening 

In de school is er een groep medewerkers die zich heeft gekwalificeerd 
tot BHV-er. Zij volgen jaarlijks een herhalingscursus. 

Dinsdagochtend heeft de eerste oefening plaatsgevonden. Dit ging heel 
erg goed. De leerlingen waren tijdens de lessen al geïnstrueerd wat ze 
moeten doen als de slow-woop gaat en ze hebben vanochtend laten zien 
dat ze heel goed wisten wat ze moesten doen. De school was binnen 
twee minuten leeg! 

Gezonde school 

Iedere lesdag is er om 9.20 uur een gezamenlijk eetmoment 
in de klas. Wij zouden graag zien dat onze leerlingen dan 
iets gezonds mee hebben gekregen naar school, zoals een 
broodje of fruit. Wij willen u bij deze dan ook verzoeken om 
geen snoep of koolzuurhoudende dranken mee te geven. 

Contactavond 

In de week waarin de contactavond valt (de week van 20 oktober), zijn er gesprekken met mentoren en ou-
ders. De mentoren maken hierover zelf een afspraak met u, of deze afspraak is al met u gemaakt. 
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