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Het 19e schooljaar van 't Joppe is aangebroken. Wat fijn om vanochtend iedereen weer te
verwelkomen, het enthousiasme van de kinderen te zien en vakantieverhalen te horen. De
juffen en meesters hebben hun best gedaan om de school er weer tiptop uit te laten zien.
Afgelopen week is een begin gemaakt met de aanleg van LED-verlichting in het hoofdgebouw. 't Joppe gaat zo goed op weg naar duurzaamheid. Deze aanpassing is mede mogelijk
gemaakt door een subsidie vanuit NMCX/De Groene Kapstok en een stukje wordt gesponsord door de Lichthoeve, het bedrijf dat het aanbrengt. Kom gerust alvast een kijkje
nemen in de kleuterhal naar ons waanzinnig mooie LED-plafond.
In dit nieuwe schooljaar gaan de kinderen wederom op excursies. Een aantal voorbeelden
zijn de Olmenhorst, het Binnenhof en natuurlijk het Anne Frankhuis. Ook op sportief vlak
dagen we de kinderen uit door mee te doen aan verschillende toernooien, tijdens de gymlessen en de sportdagen.
Het team van 't Joppe heeft er weer zin in, we gaan er een mooi Joppejaar van maken!
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De avonden starten om 19.00 uur.

Start van de dag
De deuren gaan dagelijks om 8.15 uur open en de lessen starten om 8.30 uur. Deze eerste
week gaan zij iets ruimer met deze tijden om, zodat u iets langer afscheid kunt nemen van
uw kind. Wij verzoeken u vanaf volgende week uw kind voor 8.30 uur in de klas te brengen,
zodat de les precies op tijd kan beginnen. Het is voor zowel de kinderen als de leerkracht
storend als kinderen en ouders na 8.30 uur binnenkomen. Om 8.30 uur sluiten de leerkrachten, juf Pleuni en juf Heidi de deuren van de lokalen en de buitendeur. Bedankt voor
uw medewerking.
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Verkeersveiligheid
Krappe wegen, onoverzichtelijkheid en heel, heel veel weggebruikers voor en na schooltijd. Dit zijn goede ingrediënten
voor ergernis bij ouders, buurtbewoners en ook voor een gevoel van onveiligheid bij ouders en kinderen. Afgelopen jaar
hebben u en buurtbewoners massaal de verkeersveiligheidsenquête ingevuld en is inzichtelijk geworden wat er leeft. Feit
is dat de wijk niet voldoende toegerust is op de verkeersstromen rondom de scholen. Wij willen u vragen zoveel mogelijk op de fiets of lopend uw kind naar school te brengen. Wanneer u met de auto komt, wilt u dan parkeren in de zijstraten en niet op de parkeerplaatsen van de busjes? Ook verzoeken wij u om de parkeerplaats voor het bijgebouw van de
groepen 3 en 4 niet op te rijden. Het is simpelweg te krap, vaak is er geen plek en hier steken erg veel ouders en kinderen over. Let ook op uw snelheid; rijd alsof u op een camping bent, dat is hard zat.
Iedereen wil graag dat zijn/haar kind veilig op school komt. Met begrip voor elkaar, voorkomen we ongelukken.
Kinderwagens in het hoofdgebouw
Om de verkeersstroom in het hoofdgebouw een beetje te reguleren, willen wij vragen om de hoofdingang op het kleuterplein te gebruiken wanneer u met een kinderwagen/buggy de school in komt. De hal van het trappenhuis/groepen 8
is krap. Wanneer iemand met kinderwagen via deze hal door de binnendeur naar de kleuterhal manoeuvreert, stokt het
'verkeer'. Kinderwagens/buggy's kunnen in de kleuterhal geparkeerd worden, buiten de lokalen. Dank!
Administratie
Onze administratief medewerkster Mariska van der Laan, werkt van maandag tot en met donderdag. Voor ziekmeldingen, tussen (8.00 en 8.30 uur) en dringende zaken kunt u haar bereiken op telefoonnummer 0252-689098. Voor nietdringende zaken graag mailen naar administratie@obsjoppe.nl.
Ook kunt u de leerkracht van uw kind mailen. Alle mailadressen beginnen met de voornaam van de leerkracht, gevolgd
door een punt en dan de achternaam. Voorbeeld: voornaam.achternaam@obsjoppe.nl
Lege cardridges
Lege cartridges kunnen niet meer worden ingeleverd op school. Veel cartridges leveren weinig op en het uitzoeken ervan
kost teveel tijd. De opbrengst is hierdoor niet meer rendabel.
Overblijfgeld
Voor onze overblijf vragen wij een bijdrage, maar waaraan wordt dat besteed?
Op andere scholen worden hier de overblijfouders door bekostigd, op ’t Joppe zijn het de leerkrachten die op uw kinderen letten. De gelden die via de overblijf binnenkomen, kunnen daardoor aan allerlei ‘extra’ zaken besteed worden die
de kinderen ten goede komen. U kunt hierbij denken aan uitstapjes (bijvoorbeeld de Olmenhorst, NEMO en het Anne
Frankhuis) en daarmee samenhangende benzinekosten/busvervoerskosten, diverse voorstellingen en gastlessen,
‘bijzondere’ knutselmaterialen, buitenspeelmaterialen, spelletjes voor in de klassen, extra boeken tijdens de KBW, diverse koelkasten t.b.v. overblijfeten- en drinken en bekostiging juffen- en meestersdag. Ook zorgen wij dat de leerkrachten
gedurende het jaar een stukje waardering ervaren vanwege het feit dat zij 1 keer in de week pleinwacht draaien (40 uur
per jaar). Dit doen wij o.a. in de vorm van koffie, thee, soep, ‘dag van de leerkracht’-cadeautje, uitje en een eindejaarslunch op school. Middels de overblijfgelden kunnen wij dus iets extra’s voor zowel de kinderen als de leerkrachten doen.
Maandelijks worden er ook vele rekeningen betaald van de overblijfgelden:

schoolkrant

Kosten promotiemateriaal ( logo’s, verjaardagskaarten, enz)

Website

Schoolgids

Bijdrage veegmachine

Klassenbudget € 50,00

Bloemetjes zieke collega’s/kinderen/ouders

Boodschappen eten op school

Inkoop koffie/thee/soep/koek

Cadeautjes geboorte/trouwerij
Van het bedrag dat maandelijks gestort wordt, worden direct dit soort uitgaven verrekend. Het bedrag dat overblijft
wordt op de spaarrekening gestort. Vanuit de spaarrekening wordt jaarlijks een deel aan de formatie toegevoegd.

