
                  Nieuwsbrief 13 mei 2022 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Vrije dagen 

Studiedag 25 mei 

Hemelvaartsdag 26 en 27 mei 

 

Verkeerssituatie rondom school 

Ondanks de goede afspraken die we met aannemer Hellinga hebben 
kunnen maken merkten we deze week als team, maar u ook als ouder dat 
de veiligheid rondom school op bepaalde ogenblikken bij het halen en 
brengen voor chaotische en onveilige situaties zorgden. Op dit moment 
wordt er ook bij de tennisbanen door diverse aannemers gewerkt. In de 
pauzes kunnen we bijna nergens veilig spelen. Het overgebleven plein is voor 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 te klein. 

Als team hebben we vanmiddag overleg gehad hierover. Daar zijn de 
volgende afspraken uit voort gekomen; 

• Groep 1 en 2 houden pauze en spelen dan zoveel mogelijk op het 
plein, of sluiten af en toe aan bij groep 3 t/m 8 in de natuurspeeltuin. 

• Groep 3 t/m 8 gaat van 10:00- 10:15 eten en drinken, kunnen dan naar 
het toilet, en vertrekken met de leerkracht twee aan twee naar de 
natuurspeeltuin. Ze blijven daar tot 10:25 en vertrekken dan met de 
leerkracht weer naar school. Alle leerkrachten zijn in de natuurspeeltuin 
aanwezig en houden toezicht.  

• Tijdens de middagpauze herhalen we bovenstaande .Groep 3 t/m 8 
gaan om 11:45 eten, vervolgens lopen we om 12:00 met de groep 
naar de natuurspeeltuin. Om 12:20 lopen we weer terug naar school.  

• Leerlingen zijn niet zonder toezicht buiten. 
• Tijdens het brengen en halen verzoeken we ouders van jonge kinderen 

om zo dicht mogelijk bij school de kinderen te brengen of te halen 
zodat de leerkrachten goed zicht hebben wie opgehaald is.  

• Leerlingen mogen niet fietsen op het nieuwe parkeerterrein of naast de 
school. 



• Wij vragen u en leerlingen om de routing via de dranghekken, over het 
nieuwe parkeerterrein te lopen richting school en niet door de borders 
te lopen. 

Als team voelen we ons erg verantwoordelijk voor de veiligheid van onze 
kinderen. Door met elkaar deze duidelijke afspraken te maken willen we deze 
veiligheid zoveel mogelijk garanderen, en chaos voorkomen. We zijn ons er 
van bewust dat dit de komende weken veel flexibiliteit van ons allemaal 
vraagt. Wilt u deze afspraken ook alvast met uw kind bespreken? 

We beginnen maandag meteen met deze nieuwe afspraken. 

Ik hoop op uw begrip. 

 

Kanjertraining 

Juf Jacquolien volgt maandag 23 en dinsdag 24 mei scholing van de 
kanjertraining. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie haar gaat 
vervangen.  

 

Studiedag 

Op de agenda van onze studiedag op 25 mei volgen we nascholing over 
begrijpend lezen en maken we een start met het opzetten van een nieuw 
schoolbreed plan m.b.t het begrijpend leesonderwijs. We gaan nadenken 
wat we als team belangrijk vinden in dit leesonderwijs, welke ambities 
hebben we? Hoe kunnen we dit zo goed mogelijk invoeren. Daarnaast 
maken we deze dag tijd vrij om de school op te ruimen en ons voor te 
bereiden op de verhuizing.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jacqueline Driezen 

 


