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Maandag 20 augustus zijn alle kinderen en leerkrachten weer uitgerust en met veel zin 
begonnen aan het schooljaar 2018-2019.  
Wij heten alle nieuwe kinderen en hun ouders welkom op onze school. Samen gaan we ons 
sterk maken voor een goed schooljaar.  
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 275 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. 
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). Zij is aanwezig op dinsdag en 
donderdag. 

 

Maandag 3 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 dinsdag 25 

september. Alle ouders van groep 8 krijgen hiervoor nog een uitnodiging.  

Vrijdag 31 augustus nemen wij afscheid van juffrouw Marja en meneer Twan. 
Wij bedanken hen voor alle jaren die zij op basisschool Hubertus hebben gewerkt. 
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Informatieavond 
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06-09-2018 MR-

vergadering 

17-09-2018 

Ouderraad 

25-09-2018 

Informatieavond 
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27-09-2018 

Hubertustheater  

Iedere dinsdag en 

vrijdag Ouderkamer 

  

 

Start Schooljaar 

Informatieavond groep 1 t/m 7 + Taalschool 

Afscheid 

http://www.hubertusnieuw.nl/
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397104
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397105
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397105
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397105
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397106
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397107
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397108
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397109
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397109
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397110
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397111
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397112
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397113
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397113
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397114
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/2018-2019/1718_01.docx#_Toc523397115
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLic2f9YvPAhUD0hoKHbzLCtAQjRwIBw&url=http://www.kbsdenoorderborch.nl/nieuws/weer-naar-school/&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNHBKieDM1D5rRbf8puVPbezJqAyug&ust=1473841334601814
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSlqnw9YvPAhWJ6xoKHY9RAyYQjRwIBw&url=http://www.svheinkenszand.nl/informatieavond-toekomst/&bvm=bv.132653024,d.ZGg&psig=AFQjCNG76LDadSkLOi61OAeE_MKGfdZBBA&ust=1473841517960522
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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. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool gaan bij de eigen ingang 
naar binnen. 

 

 

 
 

 

JIJ BENT JARIG 

Augustus 

31 Marwan 4 

31 Josael 6A 

31 Nisrine  7A 

September   

2 Tugra 5B 

4 Anass 8 

5 Bjorn 4 

5 Esila 3B 

7 Sudenaz 7A 

8 Soffia  1-2B 

8 Rayan  3B 

9 Yagmur  4 

10 Maqueda  3A 

13 Messi 5A 

16 Maryam 6A 

18 Esey 1-2A 

18 Chelsea 6B 

19 Mohamed  8 

19 Yano   5B 

20 Sara  3B 

22 Zoey Pol  4 

22 Ronaysha 6B 

23 Enes  6A 

23 Jayson  1-2B 

28 Nisanur 5B 

28 Gülsüm 6A 

29 Abiloye 4 

29 Christiano  7B 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolregels 

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

Snoepzakken en lolly’s mogen niet. Die geven we dicht mee 
naar huis.  

Op tijd komen  

http://www.hubertusnieuw.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFp6SytJXNAhVIRhQKHVE8BEoQjRwIBw&url=http://www.gifanimaties.nl/view/files/animaties-gif/verjaardag/animaties-gif-verjaardag-3684481-gif/&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNFdxfuJDp94NrEqf87Hb1DGaG13Aw&ust=1465371151386660
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Alle kinderen mogen voor in de kleine pauze een gezond tussendoortje meenemen, bijv. 
fruit. Zowel voor in de kleine pauze als voor bij de lunch mogen de kinderen iets te drinken 
meenemen. 
Wij adviseren 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. 

 

Maandag 23 juli is Jona, dochter van juffrouw Eva 
geboren. 
Zaterdag 28 juli is juffrouw Marloes mama geworden 
van Benjamin. 
 
Wij wensen de ouders van Jona en Benjamin veel 

geluk samen. 

 

Bewegen is goed voor kinderen! 
Kinderen bewegen graag! 
Kinderen moeten meer bewegen! 
Ook dit schooljaar gaan wij door met de Walkie Talkie. 
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. 

 

De eerste hoofdluizen zijn weer gesignaleerd. 
Wij vragen u om uw kind(eren) regelmatig te controleren en zo nodig te behandelen.  
Met controleren bedoelen wij niet alleen maar kijken, maar vooral ook preventief kammen. 
Kammen met een luizenkam helpt echt het beste. 
Mocht u toch luizen en/of neten aantreffen, behandel het kind dan met een speciaal 
luizenmiddel en blijf daarna kammen. 
Meld ook even bij de leerkracht van uw kind(eren) dat u hoofdluis ontdekt hebt en het kind 
behandeld is. 

 

Tussendoortje en lunch 
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Walkie Talkie 

Hoofdluis 

http://www.hubertusnieuw.nl/
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Rond 8.30 en 14.35 uur is het erg druk rondom de school.  
In verband met de veiligheid willen wij u vragen om uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet 
en op de fiets naar school te brengen en weer op te halen.  
Mocht u met de auto komen, parkeer dan een stukje verderop. 
Fietsen die op het schoolplein staan, staan hier op eigen risico. Let er op dat de fiets op slot 

staat. 

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. 
 

Veel lezen is en blijft heel belangrijk.  
Lezen is leuk, gezellig, leerzaam en kan alle op 
elk moment en elke plaats. 
Op school lezen wij elke dag met de kinderen in 
diverse boeken. 
Thuis regelmatig lezen is ook heel belangrijk. De 
bibliotheek heeft voor elke leeftijd en interesse 
boeken in huis. Een pasje is gratis voor kinderen. 
Loop er eens binnen. 
Heeft u vragen rondom het leesniveau van uw kind, neem dan contact op met de 
leerkracht 

Kinderen vinden het heel leuk om voorgelezen te worden.  

. 

Veilig van en naar school 
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Ouderkamer 

Lezen 

http://www.hubertusnieuw.nl/

