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N I E U W S B R I E F 
 

NR. 2  15-9-2017 
 

Agenda 

Maandag 18 september Informatieavond groep 3,7 en 8:  19.00 uur 

Woensdag  20 september Viswedstrijd, uiterlijk maandag aanmelden!! 

Maandag 25 september Informatieavond groep 4 en 5: 19.00 uur  

Dinsdag  26 september  Informatieavond groep 6: 19.00 uur 

Vrijdag 29 september Bezoek aan groeteboerinnetje groep 3 
 

 Storm 

Letterlijk en figuurlijk zijn de eerste twee weken 

weer voorbij gevlogen!  

Het schoolplein moet helaas twee toestellen 

missen en een van de bomen heeft de storm 

niet overleeft.  

Binnen is iedereen weer opgestart, de kinderen 

leren de meester of juf allemaal kennen, het 

continuerooster en de inloop in de ochtend geeft veel rust, kortom de storm raast 

gelukkig alleen buiten de school.  

In deze nieuwsbrief:  

 De landelijke staking op 5 oktober 

 Het schoolplein 

 Nog even de afspraken rondom brengen 

 Verschillende oproepen voor hulp en inschrijving 
 

Veel leesplezier en denken jullie aan de informatieavonden?! 



 

Staking 

Het is jullie waarschijnlijk niet ontgaan dat er 

acties aangekondigd zijn in het 

basisonderwijs.  Leerkrachten zijn door de 

bonden opgeroepen om op 5 oktober, de 

dag van de leerkracht, te gaan staken. Meer 

informatie over de waarom kunnen jullie 

lezen op www.pofront.nl 

We hebben als team gesproken over de staking. Er is unaniem door de leerkrachten 

aangegeven dat zij gehoor willen geven aan de oproep. We hopen dat jullie begrip 

hebben voor dat standpunt, ondanks de consequenties die dat voor de kind(eren) en 

dus ook voor jullie heeft. Deze consequentie is namelijk dat wij op 5 oktober de 

deuren sluiten. Er is die dag dus geen les. Er is ook geen opvang aanwezig in de 

school.  

We begrijpen dat het voor ouders een lastige situatie kan opleveren ivm werk of 

andere geplande zaken. Desondanks hopen we dat jullie ons standpunt begrijpen en 

wellicht steunen. Samen gaan we voor nog beter onderwijs voor onze kinderen! 

 

Het schoolplein  

Het schoolplein is aan een flinke opknapbeurt toe, dat is wel duidelijk. Gelukkig 

bieden de plassen en de open ruimte nu veel plezier voor de kinderen. Maar zo 

willen we het niet laten! 

Voor de vakantie was er al een commissie van enthousiaste ouders in het leven 

geroepen om mee te denken over mogelijkheden voor een beter plein. Ook het team 

en de kinderen gaan de komende weken nadenken over wat we willen qua spelen en 

onderwijs.  

We zijn dus druk aan de slag, maar helaas is het nog niet op zeer korte termijn klaar. 

Af en toe zullen we in de  nieuwbrief wat schrijven over de plannen en eventuele hulp 

die nodig mocht zijn.   

 

De afspraken toch nog even op een rijtje.. 

De inloop in de ochtend is een stuk rustiger sinds alle groepen om 8.15 naar binnen 

kunnen. Iedereen begint op deze manier rustig aan de dag. Om voor iedereen nog 

even alles op een rijtje te hebben. 



De kleuters mogen door de ouders begeleid worden. De les start om 8.25 uur. De 

kinderen zijn vrij om 13.55 uur en op vrijdag om 11.55 uur (donderdag, groep 1: 

11.55) 

De groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar binnen. De deur gaat om 8.15 open. 

Daarvoor hebben we als team een gezamenlijk moment om de dag te starten. De 

deuren zijn dan dicht. De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.  

 

Oproepen voor!! 

Vissen 

Laatste kans!! Leerlingen die mee willen doen aan de 

viswedstrijd kunnen zich uiterlijk maandag a.s. aanmelden!! 

Ook wordt er gezocht naar twee ouders die tijdens de 

wedstrijd willen meten!  

Schoonmaak 

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer vrijwilligers nodig 

tijdens de vaste schoonmaak avonden. Het vaste 

schoonmaakbedrijf is er voor het reguliere schoonmaakwerk 

maar extra dingen blijven liggen. Om te zorgen dat de 

kinderen in een schone omgeving les kunnen krijgen is jullie 

hulp hard nodig.  Heb je zin om gezellig een avondje te poetsen, geef je dan op bij 

Glenda Nijenhuis. Glenda_kral@hotmail.com (061558340) 

De geplande momenten zijn:  

 Dinsdag 3 Oktober 

 Dinsdag 12 December 

 Dinsdag 6 Februari 

 Dinsdag 3 April 

 Dinsdag 5 Juni 
 

Activiteiten Commissie zoekt mannen 

Wie komt de activiteiten commissie versterken? Er worden 

nadrukkelijk een aantal mannen gezocht die mee willen werken om 

de activiteiten die er zo gaandeweg het jaar allemaal voorbij komen 

tot een succes te maken!  

De heren hoeven niet aan de afmetingen van dit plaatje te voldoen.. 
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