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Touchscreen                                                                                

In groep 1  is een touchscreen geplaatst. Van het bestuur 

heeft elke school van onze vereniging er één gekregen. In 

de groepen 3 t/m 8 wordt al jaren gebruik gemaakt van 

digiborden. Nu hebben ook de kleuters in groep 1 een 

soortgelijk bord met dit verschil dat  je er met de vingers 

op kunt werken.  Het is een geweldig middel om het 

onderwijs nog leuker te maken.  

Groepsindeling                                                                                  

Voor de komende cursus is de groepsindeling rond. 

Hieronder ziet u welke leerkracht(en) er voor de groepen 

staan.                                                                                              

Groep 0/1: Juf José ten Brinke en juf Marieke Imhof  

Groep 2:  juf Sylvia van Silfhout en juf Marianne Smelt  

Groep 3: Juf Wies Ramerman en juf Irma Brink                       

Groep 4:  Juf Herma Nuis en juf Jenny Schutmaat                

Groep 5:  Juf Roos Kroeze en juf Elly Wolf                                   

Groep 6: Meester Peter van der Hauw en juf Marjan 

Wolterink                                                                                         

Groep 7: Juf Saskia van der Stouw en juf Marjan 

Wolterink                                                                                      

Groep 8: meester John de Jong en juf Elly Wolf 

Luizencontrole                                                                                   

De laatste controle van dit cursusjaar leverde niets op!!  

Controleert u de komende maanden ook zelf regelmatig 

bij uw kind op hoofdluis? De eerstvolgende controle op 

school is pas op maandagmiddag 3 september. 

Reshare                                                                              

Morgen (vrijdagmorgen) kunt u nog gebruikte kleding en 

dergelijke inbrengen bij school. De hal is al behoorlijk 

gevuld met vuilniszakken. De oudercommissie stuurt deze 

actie aan, zodat er geld in hun laatje komt. Doet u 

allemaal weer mee? 

Schoolreizen                                                                        

Gelukkig hebben veel ouders zich opgegeven voor het 

vervoer van de kinderen tijdens de school- reisjes.  

Hartelijk dank al daar voor. Op deze manier blijven de 

kosten voor de schoolreisjes beheersbaar en hoeven geen 

verhoging van de ouderbijdrage door te voeren. In de 

bijlage kunt u zien of en wanneer u ingedeeld bent.   

 We willen u wel wijzen op de regels m.b.t. het vervoer 

van kinderen. ( zie hiernaast).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer  met de auto.                                                                         

Met een zekere regelmaat wordt er door school een    

beroep gedaan op ouders om kinderen te vervoeren 

naar activiteiten. Hierbij gelden uiteraard enkele 

regels. De  belangrijkste zijn hieronder vermeld: 

Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in 

een passend en goedgekeurd (ECE R44/03 

of ECE R44/04) kinderzitje of op een zitting/ 

verhoger zitten bij vervoer. Kinderen vanaf 

1.35 meter en volwassenen moeten gebruik maken 

van de veiligheidsgordel voorin en achterin de 

auto. Bij het vervoer met particuliere auto’s 

waarbij ouders meerijden (bijv. bij excursies) wordt 

verwacht dat de bestuurders zelf een inzittenden 

verzekering hebben afgesloten. Door het 

meenemen van leerlingen verklaren de bestuur-

ders daarin ook verantwoordelijk te handelen.  

 

Avonturenpark groep 5 en 6                                                   

Voor de ouders van groep 5 en 6 nog een vraag: als 

u in het bezit bent van een seizoenspas voor het 

Avonturenpark , zou u dit dan kenbaar willen maken 

aan Margreeth Hakkert  ( 572564) of aan de 

leerkrachten van groep 5 en 6? School mag deze 

passen gebruiken om korting te verkrijgen.  

Kleine wijziging vakanties volgend jaar                                 

Het ministerie heeft de vakanties voor volgend 

schooljaar definitief vastgesteld. De grote vakantie 

voor onze regio is een week eerder dan in het eerste 

voorstel. Hieronder staan de juiste data. Op de 

jaarkalender die u van ons krijgt zullen deze data 

ook staan.                                                            

Herfstvakantie:   22 okt.  t/m 26 oktober       

Kerstvakantie:  24 december t/m 4 januari 2013 

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 

Pasen / Goede Vrijdag: 29 maart t/m 1 april 

Meivakantie /Hemelvaart: 29 april t/m 10 mei 

Pinksteren:  20 mei                                                  

Zomervakantie:  8 juli t/m 16 augustus 

Schoolreis groep 7.                                                             

Deze stond in de planning op 29 juni a.s. Echter, op 

die dag vindt er een belangrijke bijeenkomst bij CITO 

in Arnhem plaats waar meester John graag bij 

aanwezig wil zijn. Daarom is dit reisje verplaatst 

naar 6 juli. De ouders en de kinderen van groep 7 

zijn hiervan reeds op de hoogte gesteld.    
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Studiemiddag.                                                                     

Hebt u het al op de kalender gezet? De extra 

studiemiddag op dinsdag 19 juni? Alle kinderen 

hebben die middag dan vrij!!                                              

TSO                                                                                                                                          

Hierbij willen wij u graag informeren over de 

overblijfmogelijkheden voor het schooljaar                                        

2012/2013.                                                               

Wanneer:                                                          

Overblijven kan op : maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag.                                                                    

Jaarlijks:                                                                                

Mocht uw kind volgend schooljaar gebruik willen 

maken van de TSO, dan vragen wij u een 

aanmeldingsformulier in te vullen zodat wij weten 

hoeveel kinderen er dagelijks zullen overblijven. Dit 

geldt voor alle kinderen, dus ook voor die kinderen 

die het afgelopen jaar van de TSO gebruik hebben 

gemaakt.                                                                      

Hoe:                                                                                                                                                                

Zowel bij de kleuteringang als bij de hoofdingang, 

hangen lijsten waarop u kunt vermelden wanneer 

iemand moet overblijven.                                         

Kosten:                                                                                 

De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer. 

Ook is  er een stempelkaart te koop. Deze kunt u 

aanschaffen op  elke 1
e
 maandag van de maand, om 

8:30 in de lerarenkamer. Dit geld is bestemd voor de 

vergoeding van het overblijfteam en voor de 

aanschaf van nieuwe  spelletjes. Ook kopen we af en 

toe wat lekkers voor de kinderen.                             

Korting:                                                                                   

Voor het derde, vierde kind uit één gezin, hoeft niet 

te worden betaald.                                             

Maaltijd:                                                                            

De kinderen nemen zelf een boterham, cracker of 

iets dergelijks mee. Ook zorgen de kinderen zelf 

voor hun drinken. Wij vragen u vriendelijk om zo 

min mogelijk koek en snoep in de lunchbak te doen. 

Wilt u toch iets extra meegeven, dan gaat onze 

voorkeur uit naar fruit, rozijnen, eierkoek of i.d. 

Belangrijke data:                                                                  

8 juni:     inzameling gebruikte kleding                           

11 juni:  gebedsgroep 13.30 uur in school                          

13 t/m 15 juni: groep 8 op kamp naar Giethoorn     

21 juni:   schoolreis gr. 1 en 2 naar de Morskieft                                                                    

26 juni:   schoolreis groep  5 en 6 naar Hellendoorn        

3 juli:  schoolreis gr. 3 en 4 naar De Waarbeek                                                                                                                               

5 juli:    ’ s middags gr. 1 t/m 4 vrij                                      

5 juli:  schoonmaakavond (hele school)                                

6 juli :  schoolreis gr. 7 naar Den Haag                                                                               

12 juli:    feestdag/ afscheid     

 

 

 

 

 

                                                                                              


