NIEUWSBRIEF 18-01-2018
NIEUWS ALGEMEEN
Informatie voor ouders van leerlingen uit Hengelo
Van de gemeente Hengelo kregen wij het verzoek om de volgende informatie onder de
leerlingen/ouders van De Kapstok te verspreiden:
Kindpakket van de gemeente Hengelo met vergoedingen voor gezinnen met lage inkomens
per 1 augustus 2017 uitgebreid
Gezinnen met een laag inkomen/bijstandsuitkering kunnen een vergoeding krijgen voor de
volgende kosten:
• schoolkosten (ongewijzigd);
• zwemlessen naar € 290 per jaar, leeftijdgrens opgetrokken naar 17 jaar;
• sportieve of culturele activiteiten naar € 225 per jaar;
• fiets, een maal per twee jaar voor kinderen in groep 5 tot en met groep 7 €100 en voor
kinderen in groep 8 en eerste jaar voorgezet onderwijs € 150, als er geen fiets in natura
voorhanden is;
• kledingvoucher van € 100;
• een maal per vijf jaar bijdrage voor de kosten van een identiteitskaart;
• een computer (ongewijzigd)
Ouders kunnen het kindpakket aanvragen met het aanvraagformulier kindpakket:
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDC-Producten-catalogus1/_Burger/Kindpakket.html
Nieuwe Website
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de nieuwe website online te krijgen en te vullen
met handige informatie voor u als ouders/ verzorgers. Onze oude website zal ter zijner tijd
verwijzen naar de nieuwe.
Wij zijn benieuwt wat u er van vindt. Zie de link: https://dekapstok-attendiz.nl/.
Ook onze nieuwsbrieven vindt u hierin terug.
Veiligheid op school
Aangezien veiligheid op school bij u als ouder en bij ons als leerkrachten het gehele jaar door
onder de aandacht moet blijven, willen we dit kopje in alle nieuwsbrieven laten terugkomen.
In de vorige nieuwsbrief (eind november 2017) schreef ik dat we veel minder
(agressie)incidenten hebben als in de eerste weken van het schooljaar. We monitoren dit
goed. We hebben desondanks toch weer een toename gezien van onrust en agressieincidenten in de maand december, mogelijk mede veroorzaakt door de decemberdrukte.
Om dit wel gelijk de kop in te drukken zijn we in januari 2018 zeer alert op het gedrag van
onze leerlingen en we zullen dan ook gelijk met leerlingen en ouders/ verzorgers om de tafel
gaan, indien uw kind op welke wijze dan ook agressie laat zien. De collega’s hebben op de
studiedag van 27 november een training gevolgd van omgaan met agressie binnen de school.
Hier geven we op 13 februari tijdens een studiedag een vervolg aan.

Extra studiedag 9-03-2018 i.v.m. nieuwbouw Kapstok en Penta-college
Op 15-12-17 is er een extra studiedag geweest voor het personeel van de Krabbenbosweg en
Penta-college ivm de nieuwbouwlocatie. Zoals het er nu naar uitziet zal de sloop van het
Gilde-college (Bandoengstraat in Hengelo) in september 2018 starten, dus na de
zomervakantie als het Gilde-college over gaat naar het Medaillon (VMBO Hengelo). Een
vervolg hierop zal zijn dat we met de collega’s van Attendiz een school in Hoogeveen gaan
bezoeken, waarvan we nu denken dat ze veel faciliteiten hebben die wij straks ook in de
nieuwbouw willen terugzien.
Wilt u ook 09-03-2018 noteren in uw agenda?
Leerlingenraad
Binnen de school wordt er een leerlingenraad opgesteld (uit ieder leerjaar 1 leerling). De
leerlingenraad gaan met ons meedenken over schoolregels binnen de school en op het
schoolplein, het schoolfeest (donderdagavond 29 maart) en andere zaken. We hopen dat
deze
betrokkenheid van onze leerlingen een positieve werking heeft op de
verantwoordelijkheid om samen een goede sfeer neer te zetten binnen de school.
PBS (positive behaviour support)
Binnen ons team worden we getraind om zoveel mogelijk (positief) gedrag te bekrachtigen
door een compliment of schouderklopje. Door de focus te leggen op dat wat er al goed gaat,
in plaats van wat er beter moet, blijkt het kleine probleemgedrag af te nemen. Samen met
de leerlingenraad gaan we de komende weken (positieve) gedragsverwachtingen formuleren
voor de buitenpleinen, de centrale hal en de gangen.
Stagenieuws vanuit de leerwerktrajecten
De meeste 3e en 4e jaars-leerlingen hebben zijn of haar plekje gevonden binnen de
bovenbouw (onze leerwerktrajecten). Een aantal leerlingen zijn inmiddels ook op externe
stage. De leerlingen ervaren op deze wijze precies welke beroepssector ze wel of niet leuk
vinden. Wij zijn heel trots op deze positieve ontwikkelingen.
Belangrijke data
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag,meivakantie
Hemelvaart extra vrije dagen
Pinksteren
Zomervakantie
Roostervrije (studie)dagen:

24-07-2017 tot en met 01-09-2017
23-10-2017 tot en met 27-10-2017
25-12-2017 tot en met 05-01-2018
26-02-2018 tot en met 02-03-2018
30-03-2018 tot en met 02-04-2018
27-04-2018 tot en met 11-05-2018
21-05-2018
23-07-2018 tot en met 31-08-2018
27-11-2017, 15-12-2017, 12-02-2018, 13-02-2018, 9-03-2018
31-05-2018, 22-06-2018, 20-07-2018 (leerlingen zijn dan vrij).

