Ouderkalender 2018- 2019
Algemene gegevens
adresgegevens

telefoonnummer
e-mail
directeur
intern begeleider 1-8
e-mail
bouwcoördinator
bouwcoördinator
ict coördinator
vertrouwenspersoon
administratie
overblijfcoördinator

P.C.B. De Olijfboom
Bongerdstraat 2
1326AB Almere
036-5376557
dir.olijfboom@prisma-almere.nl
Fred de Ruiter (ma, di, woe, do)
Irma de Wilde de Ligny (drie dagen per week)
ib.olijfboom@prisma-almere.nl
Francis Mers
Daniëlle Pothof
vacant
Marga Kreuzen
Manon de Soet-Westmaas
Annemiek v.d. Kraan
tel: 036-5377641

Groepen
1/2a
1/2b
3/4
5
6
7
8
gymnastiek
onderwijsassistent

leerkrachten
juf Gerda (ma,di) en juf Naomi (woe,do,vr)
juf Sonja (ma,di) en juf Wilmy (woe,do,vr)
juf Anita B (ma, vrij )juf Emma (di,woe,do,)
juf Irma (ma) juf Liesbeth (di,woe,do,vrij)
meester Ed (ma,di,woe,vr) meester Albert (do)
juf Anita d.B.
juf Francis
juf Linde (vr)
juf Annemiek ( di, do)

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie/mei
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag
studiedag

22-10-2018
24-12-2018
18-2-2019
19-4-2019
30-5-2019
13-7-2019
5-10-2018
23-11-2018
8-2-2019
15-3-2019
11-6-2019

26-10-2018
4-1-2018
22-2-2019
3-5-2019
31-5-2019
10-6-2019
25-8-2019
8-10-2018
26-11-2018
11-02-2019
18-3-2019

Schooltijden groepen 1 t/m 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

ochtend
8:30u.-12:00u.
8:30u.-12:00u.
8:30u.-12:00u.
8:30u.-12:00u.
8:30u.-12:00u.

middag
13:15u.-15:15u.
13:15u.-15:15u.
13:15u.-15:15u.
13:15u.-15:15u.
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Overblijven
Via de overblijfbrievenbus in de kleuterhal kunt u uw kind dagelijks of voor een langere periode aanmelden.
Voor een enkele keer overblijven en de eerste “ 15 rittenkaart” verzoeken we u het verschuldigde bedrag
contant te voldoen. Wanneer de eerste rittenkaart vol is, ontvangt u op tijd een herinnering om de volgende
“15 rittenkaart” aan te schaffen met daarop ook het bankrekeningnummer.
De kosten voor het overblijven bedragen voor een “15 rittenkaart” € 22,50 per kind
en een los kaartje kost € 2,50 per kind.
Bijdragen per kind per schooljaar 2018-2019
ouderbijdrage per kind
€ 34,schoolreis per kind groep 1-6
€ 35,schoolkamp per kind groep 7
€ 68,schoolkamp per kind groep 8
€ 90,Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via een brief het verzoek tot betaling.
Mits op tijd aangegeven is gespreid betalen mogelijk. Ook een vrijwillig hogere bijdrage is natuurlijk welkom.
Het rekeningnummer ouderbijdrage/schoolkamp/schoolreis is NL89.ABNA 047.072.51.17 t.n.v. Stichting
Prisma, MR de Olijfboom te Almere. Bij betaling altijd de naam of namen van de kinderen vermelden.
Buitenschoolse opvang
Met een instelling voor buitenschoolse opvang is door de Olijfboom een afspraak gemaakt. Indien u van de
diensten van deze instellingen gebruik wenst te maken worden kinderen van de Olijfboom bij voorrang
geplaatst.
Kinderworld
tel: 036-5464748
Uiteraard kunt u ook van andere opvanginstellingen gebruik maken.
IKC
In samenwerking met Kinderworld is gestart met een Integraal Kind Centrum. Het doel is na schooltijd opvang
mogelijk te maken voor kinderen van de Olijfboom. Wanneer uw kind hiervan gebruik maakt, wordt een
doorgaande pedagogische lijn nagestreefd. Wilt u uw kind opgeven, dan is dit mogelijk via de website van
Kinderworld: www. kinderworld.nl
Gymnastiek
De gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 wordt gegeven op de vrijdag.
Uitstroomgegevens groep 8 in 2018
De uitstroomgegevens van de Olijfboom worden per schooltype gegeven.
Uitstroom V. O.

In procenten

PRO

0

VMBO-BBL

3,5

VMBO-KBL

7,5

VMBO-TL

22

HAVO / VWO

67

2
Prot. Chr. Basisschool de Olijfboom - Bongerdstraat 2 – 1326AB Almere
Telefoon 036-5376557 – e-mail:dir.olijfboom@prisma-almere.nl

Ouderkalender 2018- 2019
Overige data
03-09-2018
24-09-2019
19-09-2018
20-09-2018
28-09-2018
01-10-2018
31-10-2018
19-11-2018
20-11-2018 en 21-11-2018
05-12-2018
07-12-2018
20-12-2018
05-02-2019 en 06-02-2019
09-01-2019
12-02-2019
13-02-2019 en 14-02-2019
27-02-2019
21-03-2019
10-04-2019
12-04-2019
16-04-2019 en 17-04-2019
18-04-2019
08-05-2019
29-05-2019
20-05-2019 t/m 24-05-2019
03-06-2019 en 04-06-2019
04-06-2019 t/m 07-06-2019
17-06-2019
25-06-2019 en 26-06-2019
05-07-2019
09-07-2019
11-07-2019
12-07-2019

8:30u meet & greet
informatie avond
omgekeerde tien minutengesprekken
omgekeerde tien minutengesprekken
sponsorloop
start Kinderboekenweek
8:30u meet & greet
inpak- versier avond 18:30u-20:00u.
tien minutengesprek ( op uitnodiging)
sinterklaasviering ( opruimen sintversiering 12.00u)
versieren kerst v.a. 8:30
kerstviering
adviesgesprekken groep 8
8.30u meet & greet
rapport mee naar huis groep 3-8
10 minuten gesprekken groep 1-7
8.30u meet & greet
juffen en meesterdag continurooster -14.00u
versieren Pasen v.a. 8:30
koningsspelen continurooster -14.00u
eindtoets groep 8
paasviering (continurooster- 14.00u )
8.30u meet & greet
opa & oma dag
avondvierdaagse
schoolkamp groep 7
schoolkamp groep 8
schoolreis groep 1,2, 3, 4, 5 en 6
10 minuten gesprekken groep 1-7
jaarafsluiting 17.00u “bring your own”
afscheidsavond groep 8
rapport mee naar huis
laatste schooldag tot 12.00u.

Vergaderdata medezeggenschapsraad
30 oktober, 27 november, 15 januari, 12 maart, 16 april, 18 juni
Vergaderdata ouderraad ouderparticipatie
31 oktober, 11 december, 5 maart,28 mei, 19 juni
Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie en zo vaak als nodig is worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Controleert u zelf
ook mee?
Telefonisch contact met school
Tijdens schooltijd werken we met de kinderen. We vragen u voor of na schooltijd te bellen als dit nodig is. Bij
noodgevallen worden ouders vanuit school gebeld. Geef tijdig adreswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers
en gewijzigde e-mailadressen door!
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Mobiele telefoon en of horloge /persoonlijke eigendommen
We maken u er op attent dat het op de Olijfboom niet is toegestaan dat leerlingen voor en/of tijdens schooltijd
gebruik maken van een mobiele telefoon. Dit geldt ook voor in de pauze of tijdens het overblijven.
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of vermissing van persoonlijke
eigendommen.
Zieke leerlingen
Wanneer een leerling op een schooldag ziek is, moet dit tussen 8:00u en 8:15u (telefonisch) gemeld worden.
Als het antwoordapparaat ingeschakeld is, kunt u het ook inspreken.
De school beschikt over twee telefoonlijnen. Het kan zijn dat de telefoon overgaat en er niet opgenomen
wordt. In dat geval is de andere in gebruik. U hoort dus geen “in gesprek “ toon.
Ons telefoonnummer is 036-5376557.
Bevoegd gezag
De Olijfboom is een van de scholen van Stichting Prisma.
Postbus 10149
1301 AC Almere
Telefoon: 036-5346300
Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Zij/hij kan benaderd worden bij klachten.
Het is raadzaam, voordat u deze persoon benadert, eerst de vertrouwenspersoon van de Olijfboom te
raadplegen (zie pagina 1).
Anneke Jansen van de GGD coördineert de samenwerking.
p.a. GGD Flevoland
Plaats 1, 8224 AB Lelystad
Postbus 1120, 8200 BC Lelystad
Tel: 0320-8200 / 06 51846818
Fax: 0320-276211
Landelijke klachtencommissie
Landelijke klachtencommissie Primair Onderwijs:
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Tel: 070 -3861697
Fax: 070-3481230
Bereikbaar op werkdagen tot 15:00u
Onderwijsinspectie
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen kunt u terecht bij de inspectie van het onderwijs.
Contact: tel:0800-8051 of insp@owinsp.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111
Leerplicht
Gemeente Almere
DMO /leerling-zaken
Postbus 200
1300 AE Almere
036-5277773
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Passend Onderwijs Almere
Postbus 10130 • 1301 AC Almere
Bezoekadres Louis Armstrongweg 120 • 1311 RL Almere
036 767 02 00
www.passendonderwijs-almere.nl
Verlof
Voor het indienen van een verlofaanvraag in verband met gewichtige omstandigheden is een
aanvraagformulier beschikbaar via de school of als downloadexemplaar op de website.
De verlofaanvraag dient tenminste twee maanden van te voren door de verzorgende ouder(s) te worden
gedaan. Onvoorziene omstandigheden (zoals een begrafenis) vormen hierop een uitzondering.
Extra vakantieverlof kan alleen in hoogst uitzonderlijke omstandigheden verleend worden.
(Bv goedkope tickets of vakantieregeling werk komen daarvoor niet in aanmerking).
Ongeoorloofd verlof moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere.
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