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Beste ouders, 
 
Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Daarom vinden wij het extra vervelend dat we u 
nu pas op het laatste moment kunnen informeren over grote ingrijpende verkeerswijzigingen 
die rond de school gaan plaatsvinden.  
Wij zouden voor de start overleg hebben met de gemeente over mogelijke alternatieve rou-
tes en parkeerplaatsen, maar we zijn gistermiddag geïnformeerd dat ze aanstaande maandag 
al gaan starten. De eerste werkzaamheden zullen niet direct rond de school zijn en we heb-
ben maandag een overleg met de gemeente over de rest van het project. 
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de werkzaamheden die gaan 
plaatsvinden. Uiteindelijk wordt de verkeerssituatie rond de school voor de kinderen veel 
veiliger, maar de komende tijd doen wij een dringend beroep op alle ouders om hun  
rijgedrag zodanig aan te passen tijdens de werkzaamheden dat 
we ook een veilige oversteek voor de kinderen  
kunnen garanderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos Dohle 
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Alvast Noteren 

 

Ma 1-10    Start kinderboekenweek 
Ma 8-10 t/m woe 10-10  Oud papieractie 
Di 9-10    Spreekuur 
Woe 17-10    Lijnbaltoernooi groep 6 
Don 18-10    Spelletjesmiddag groep 1/2 
Ma 22-10 t/m vrij 26-10  Herfstvakantie 
Ma 29-10 t/m woe 31-10  Oud papieractie 
Woe 31-10    Feestelijke avond groep 5/6 

Oud papier 

De volgende inzameldagen zijn van 
maandag 8 t/m woensdag 10  
oktober 2018. Ook van maandag 29 
t/m woensdag 31 oktober 2018 
staat de container weer voor de 
school. 

Kinderpostzegels 

Deze week is de actie kinderpostzegels weer gestart. De  
kinderen van groep 7 en 8 gaan de wijk in om Kinder-

postzegels te verkopen voor het goede doel. 
 
De kinderen hoeven net als vorig jaar geen 
postzegels te bezorgen, ze nemen alleen de 
bestellingen op, die dan vervolgens door de 
Stichting Kinderpostzegels thuisbezorgd  
worden. 

Kinderboekenweek en boekenactie 

Volgende week start de landelijke kinderboekenweek. Officieel start 
de kinderboekenweek op woensdag 3 oktober. Dan zijn de groepen 
7 en 8 echter naar het Malieveld en daarom geven wij maandag  
1 oktober de aftrap met een dans op het themaliedje van kinderen 
voor kinderen door groep 8. Ook zal er weer voorgelezen worden 
door ouders uit een aantal nieuwe boeken die in de aula uitgestald 
zullen staan.  

 
Vrijdag 12 oktober zal er weer een boeken-
markt georganiseerd worden van 15.15 uur 
tot 16.00 waar ieder kind boeken voor 1 euro 
per stuk mag kopen en verkopen. Tussen 
15.00 en 15.15 uur helpen we de kinderen 
met het uitstallen van hun boeken. 
 
 
 

Op vrijdag 19 oktober is de finale van de voorleeswedstrijd in de 
aula voor de groepen 5, 6, 7 en 8. De voorrondes houden we de 
komende weken in de klas.  
 
U kunt in die periode als ouder ook de school helpen aan 
nieuwe boeken.  
Indien u tussen 3 en 14 oktober een kinderboek koopt bij Bruna en 
de kassabon bij ons inlevert, kunnen wij als school voor 20% van 
uw aankoopbedrag boeken voor de leerlingen aanschaffen. Mocht u 
dus komende week een kinderboek aanschaffen bij Bruna, dan  
zouden wij heel blij zijn als we de kassabon mogen hebben.   

Fietsen op school laten staan 
 
Het komt steeds vaker voor dat kinderen na schooltijd en in 
het weekend hun fiets in de fietsenstalling laten staan. Regel-
matig staan die fietsen ook niet op slot. Dit leidt er toe dat 
jongeren die op ons schoolplein komen spelen, deze fietsen 
gaan gebruiken of soms zelfs meenemen. Regelmatig vinden 
wij de fietsen op maandagochtend verspreid over het school-
plein terug. 
 
Wij kunnen dit niet voorkomen en zijn als school niet verant-
woordelijk voor eventuele schade aan fietsen. Wij vragen u 
om zoveel mogelijk alle fietsen mee naar huis te nemen. 
Mocht een fiets incidenteel toch blijven staan, Vraag dan of 
hij even binnen gezet kan worden. 

Ophalen kleuters in de klassen 
 
De komende weken testen wij of het veiliger is als de kleuters in de 
klas worden opgehaald in plaats van op het schoolplein bij het hek. 
De ouders van de kinderen in groep 1/2 ontvangen hier een aparte 
brief over. 



Beste ouders, 

 

Het schooljaar is weer begonnen! Maandagochtend hebben we traditiegetrouw de vlag gehesen en het schoollied gezongen. Daarna 
zijn we met alle leerlingen naar binnen gegaan en echt gestart. Goed om te zien dat iedereen weer gezond en wel op school is! 
 
Veel mensen denken dat de school in de zomer 6 weken dicht is, maar niets is minder waar. Met name in de eerste en laatste week 
wordt er door de leerkrachten hard gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Er is zelfs een compleet nieuw ICT 
netwerk aangelegd. Wellicht heeft u er van uw kind al iets over gehoord, want vanaf groep 5 heeft iedere leerling nu een e-mailadres 
en wachtwoord om in te kunnen loggen op ons netwerk. 
 
De komende weken ontvangt u van ons veel informatie, zowel schriftelijk als mondeling. Op maandag 3 september is de algemene 
informatieavond voor groep 4 en 7 en op donderdag 6 september is de algemene informatieavond voor de ouders van alle andere 
groepen. Hier krijgt u veel informatie van de leerkrachten over het komende schooljaar. Wij verwachten van iedere leerling ten min-
ste een van de ouders op deze avond. 

Overblijf 
  
De afgelopen maanden is onze coördinator overblijf, Ingrid Bellekom, met haar gezin in Oeganda geweest voor vrijwilligerswerk. 
Naar aanleiding van dat bezoek doet zij nu onderstaande oproep in onze nieuwsbrief: 
 
Help de kinderen in Oeganda 
 
Samen met mijn gezin ben ik ruim 8 weken in Afrika geweest, waarvan de laatste 4 weken in Oeganda in de hoofdstad Kampala bij 
de Victory Primary School. Wij hebben daar vrijwilligerswerk gedaan. Onze dochter Anita is er al 2x eerder geweest en is van het 
land, de mensen, maar vooral de kinderen gaan houden. Op deze school wonen 50 ex straatkinderen die directeur Hilton Achilla in 
de laatste 10 jaar gered heeft van het leven op de straat en die hij nu op zijn school een thuis geeft. Zij krijgen onderwijs, woon-
ruimte en eten, maar het belangrijkste is het thuisgevoel. 
 
Wat zou het fantastisch zijn als deze kinderen wat “nieuwe” spullen konden krijgen. Als u de zomerkleding en schoenen van uw 
kind gaat uitzoeken, haalt u er wellicht dingen uit die te klein zijn of die u of uw kind niet meer wil hebben. Deze kinderen zijn er 
superblij mee.  

U kunt alles in een van de drie oranje bakken bij het lokaal tegenover de aula inleveren (groep 1/2 C), ik haal het daar weer op. 
Heel erg bedankt alvast! 
 
U kunt een kind ook sponsoren. Gewoon om de zorg iets minder te maken en de kinderen iets meer te kunnen geven. Voor € 25 
per maand sponsort u een kind. Dat kan ook samen of met meer familie of vrienden. U kunt mijn dochter Anita mailen als u meer 
informatie wilt, anita_bellekom@hotmail.com. 
 
Het zou echt geweldig zijn! 
 
Groet Ingrid Bellekom (overblijfcoördinator) 
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Ouderraad 

 

Inmiddels is de school alweer een paar weken aan de gang. Deze week waren de eerste activiteiten van de Ouderraad. Dinsdag 
was de schoolfotograaf op school. De Ouderraad is hier altijd erg bij betrokken. Wij maken de afspraken met de fotograaf, zoeken 
de achtergrond uit, informeren de ouders en assisteren de fotograaf op de dag zelf om te zorgen dat iedereen op de foto komt. We 
zorgen ervoor dat er foto’s van broertjes en zusjes gemaakt worden, dat er van elke klas een klassenfoto gemaakt wordt en dat de 
leerlingen uit groep 8 met vriendjes en vriendinnetjes op de foto kunnen. Het is altijd een rommelige en drukke dag, maar het re-
sultaat is altijd weer leuk. Over een paar weken zijn de foto’s klaar en dan krijgt u allen natuurlijk de gelegenheid de foto’s te bekij-
ken en aan te schaffen. Informatie over de data ontvangt u via de mail. 
 
Woensdag 26 september was de algemene ledenvergadering van de Ouderraad. Vooraf heeft u allemaal het jaarverslag met de 
financiële verantwoording ontvangen. Tijdens de jaarvergadering – waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd – was er de mogelijkheid 
om vragen te stellen over deze stukken. Aansluitend hebben we met de klassenouders van gedachten gewisseld over het komende 
jaar en uitgelegd wat de ouderraad verwacht van de klassenouders. 

En andere dingen zoals: 

 Kleine poppen (het liefst met kleertjes aan) 

 Volleyballen 

 Kleine ballen 

 Springtouwen (groot en klein) 

 Grijze potloden, kleurpotloden, pennen, 4-kleurenpennen 

 Ballonnen 

 Scoubidou touwtjes 

 Opladers (voor de gekregen Ipads) 

 Klein speelgoed, zoals autootjes, plastic dieren, vloerpuzzels, houten inleg-
puzzels, stevige puzzels tot 36 stukjes, speelgoed telefoons, kaartspellen, 
mens erger je niet, plastic serviesjes, pannetjes, kleine inklapbare poppen-
buggy’s, blokken, duplo, autokleed, houten snijfruit. 

 Engelse leesboekjes 

Het gaat nu vooral om: 

 Slippers (vanaf maat 30) 

 Sandalen (vanaf maat 30) 

 Zwarte schoenen (in alle soorten, vanaf maat 30) 

 Jurken (geen spaghettibandjes, vanaf maat 128) 

 Korte broeken (vanaf maat 128) 

 T-Shirts (vanaf maat 128) 


