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Maandag 28 augustus zijn alle kinderen en leerkrachten weer uitgerust en met veel 

zin begonnen aan het schooljaar 2017-2018.  

Wij heten alle nieuwe kinderen en hun ouders welkom op onze school. 

We hopen dat het voor alle kinderen, ouders en leerkrachten weer een goed 

schooljaar mag worden. Samen gaan we ons hier sterk voor maken. Een goede 

onderlinge verstandhouding is hiervoor heel belangrijk.  

Als u een vraag heeft, stel die dan gerust aan de leerkracht van uw kind of loop even 

binnen bij de directie.  

 

We hebben nu 274 kinderen op onze school. Mocht u in uw omgeving nog kinderen 

kennen die binnenkort 4 jaar worden, attendeer dan hun ouders op onze school. 

  

U heeft in de eerste schoolweek de nieuwe schoolgids en de jaarkalender ontvangen. 

Leest u deze goed door en hang de 

kalender op een vaste plaats. 

Helaas staat in deze kalender een foutje. 

De voorjaarsvakantie is van 12 februari 

t/m 24 februari 2018. Dit is 1 week 

langer dan op de kalender staat. 

Mocht er tijdens het schooljaar een 

wijziging komen in uw adres en / of 

telefoonnummer, geeft u dit dan door aan 

de leerkracht van uw kind of aan juffrouw 

Erna (administratie).  
 

Maandag 11 september bent u van 18.30-19.30 uur 

van harte welkom in de groep van uw kind(eren) 

om kennis te maken met de leerkracht(en) en om de 

nieuwe klas van uw kind(eren) te bekijken. De 

leerkrachten geven u informatie over het nieuwe 

schooljaar en als u nog vragen heeft, kunt u deze 

dan stellen.  

Ook peuterspeelzaal Huub is op deze avond open. 

U kunt dus ook daar een kijkje nemen samen met uw peuter.   

De informatieavond voor groep 8 is op 3 oktober. Alle ouders van groep 8 krijgen 

hiervoor nog een uitnodiging.  
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Een veilig schoolklimaat voor kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij heel 

belangrijk. We gaan de komende weken in iedere groep extra aandacht besteden aan de 

schoolregels en afspraken. Uiteraard passen deze schoolregels helemaal bij de 

Kanjermethode waar wij op school mee werken. We hebben 3 hoofdregels. 

 

1. Ik ga goed om met spullen 

2. Ik draag op een respectvolle manier bij aan een veilige school 

3. Ik houd mij aan de gemaakte afspraken 

 

Deze regels worden verder uitgewerkt in 10 regels. 

 

✓ Ik houd het toilet netjes 

✓ Ik help mee de klas en de school opgeruimd en schoon te houden 

✓ Mijn jas en mijn tas hangen aan de kapstok 

✓ In mijn taalgebruik toon ik respect 

✓ Ik luister goed als een ander praat en val niet steeds in de rede 

✓ Ik zorg samen met leerkracht(en) en medeleerlingen voor een prettige sfeer Ik 

geef een ander een complimentje 

✓ Conflicten los ik op door te praten met elkaar 

✓ Op de gang en in de nis loop ik rustig en praat ik zachtjes 

✓ Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om 

  

  
 

 

 

De school begint om 08:30 uur. 

Wij willen u met nadruk vragen om ervoor te zorgen dat uw 

kind(eren) op tijd op school zijn. Leerkrachten moeten om 08:30 

uur starten met hun lesprogramma. Het is voor alle kinderen en 

leerkrachten fijn om in alle rust te kunnen starten met de dag. 

Daarom willen wij u vragen de school om 08:30 uur te verlaten 

en niet meer door de gangen te lopen. 

 

JIJ BENT JARIG 

September    

2 Tugra  4B 

4 Anass 7 

5 Bjorn 3B 

5 Wenyin 8 

5 Esila  3B 

7 Sudenaz  6A 

8 Rayan  2B 

8 Balqis  3A 

9 Yagmur  3A 

13 Messi  4A 

16 Maryam  5B 

17 Hulya  2C 

17 Burhan 8 

18 Chelsea 5A 

19 Mohamed  7 

19 Yano  4B 

20 Sara  2C 

22 Zoey  4A 

22 Ronaysha  5A 

23 Enes  5B 

28 Nisanur 4B 

28 Gülsüm  5B 

29 Abiloye  3B 

29 Christiano 6B 
 

  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Schoolregels 

Op tijd komen  

Trakteren mag uiteraard maar zorgt u voor kleine, gezonde, 
eenvoudige traktaties.  

Snoepzakken en lollies mogen niet. Die geven we dicht mee 
naar huis.  
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Alle kinderen mogen voor in de kleine pauze een gezond tussendoortje meenemen, 

bijv. fruit. 

Alle kinderen mogen voor in de kleine pauze en voor bij de lunch iets te drinken 

meenemen. Wij zien het liefst suikervrije dranken bijv. water of melk. Ook voor de 

lunch zien wij het liefst gezonde etenswaren. 

Wij denken aan het milieu en willen graag de hoeveelheid afval verminderen. 

Het is heel fijn als het eten in een broodtrommel zit en het drinken in een fles of 

bidon. Met een watervaste stift kunt u de naam van het kind op de broodtrommel, 

fles of bidon schrijven. 

 

Onze schoolmaatschappelijk werkster Sandra van Aert is door ziekte tijdelijk 

afwezig. Zij wordt gedurende haar afwezigheid vervangen door Leonie Korteland. 

Leonie is voornamelijk op dinsdag aanwezig. 

Via de leerkracht of de IB-er kunt u altijd een afspraak met haar maken. 

 

Bewegen is goed voor kinderen! 

Kinderen bewegen graag! 

Kinderen moeten meer bewegen! 

Vorig schooljaar zijn wij gestart met de Walkie Talkie. Ook dit schooljaar gaan wij 

hiermee door. 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool gaan elke donderdagmiddag van 

13:30 uur tot 13:45 uur rond de school rennen en of wandelen.  

Ouders zijn welkom om te komen kijken, aan te moedigen en meelopen mag 

natuurlijk altijd. 

 

Elke dinsdagmorgen en vrijdagmorgen is de ouderkamer open in de aula. De 

ouderkamer is er voor alle ouders. 

Op dinsdagmorgen is er vanaf 08.30 uur tot 09.30 uur de gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en samen een kopje koffie of thee te drinken. 

Op vrijdagmorgen is de ouderkamer open van 08.30 uur tot uiterlijk 10.30 uur. 

Naïma Boukou is dan als coördinator aanwezig. Op vrijdagmorgen wordt er vaak 

een thema behandeld of een workshop gegeven. 

Wij nodigen alle ouders uit om een keer binnen te lopen in de ouderkamer. 
 

 

 

Ouderkamer 

 Tussendoortje en lunch 
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Vervanger Schoolmaatschappelijk Werk 

Walkie Talkie 
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