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Beste ouder(s)/verzorger(s)
Komende week is alweer de laatste
week voordat de herfstvakantie
gaat aanbreken. De eerste periode
van dit schooljaar zit er dan op. Wat
is er veel gebeurd en wat hebben de
kinderen al veel geleerd. Het
schoolkamp van groep 8, De
Beweegweek, de
Kinderboekenweek, Mad Science
show zijn zo maar een greep uit alle
activiteiten die hebben
plaatsgevonden naast de reguliere
lessen en activiteiten in de groep.
De tijd vliegt voorbij!
Na volgende week even tijd om op
adem te komen en ons op te laden
voor een heel gezellige periode.
Op naar de dagen voor het
Sinterklaasfeest en Kerstmis. Voor
veel kinderen is dat ook een
spannende periode.
Op school doen wij er alles aan om
er voor iedereen een gezellige tijd
van te maken!

gaat helaas automatisch wanneer er
niets wordt ingevuld (wat in veel
gevallen is gebeurd omdat het bij
ons niet bekend was). Inmiddels
kunnen wij dat gelukkig handmatig
aanpassen.

Echtscheiding
Bij deze nieuwsbrief is een aparte
brief gevoegd over
echtscheidingssituaties. Hierin staat
meer informatie over het beleid van
de school en over de inventarisatie.
Graag uw aandacht hiervoor.

Stamkaarten uitgereikt
Er zijn al veel stamkaarten
ingeleverd, dank daarvoor! De
ouders die dat nog niet gedaan
hebben, denkt u er nog even aan?
Ook als alles klopt ontvangen wij de
kaart graag getekend terug.
In veel gevallen staat het ouderlijk
gezag niet goed in het systeem.
Checkt u dit nog even extra op de
uitgereikte stamkaart?
Bij veel ouders staat er automatisch
dat de vader geen gezag heeft. Dit

Tenslotte bent u de specialist als het
over uw kinderen gaat en wij maken
graag gebruik van uw kennis!
Het volgende moment is
vrijdagochtend 15 november om
8.30 uur. Zet u het vast in uw
agenda?

Koffie-uurtje
Het eerste koffie-uurtje was een
succes! Wat fijn om op deze manier
in gesprek te gaan met ouders en u
zo beter te leren kennen.
Daarnaast is er een aantal goede
tips gegeven en handige informatie
gedeeld.
Voor ons is het belangrijk om
regelmatig en op verschillende
manieren contact te leggen met
ouders.

Parkeren bij school
Met het slechte weer van de
afgelopen week begrijpen wij dat er
meer ouders met de auto naar
school komen om hun kind(eren) te
brengen.
Nu is het zo dat er dicht bij school
vaak onvoldoende plek is om te
parkeren en dat daarom ook in de
omliggende wijk geparkeerd wordt.
De bewoners begrijpen dat en
vinden dat helemaal geen
probleem. Echter, zijn er ouders die
daarbij erg hard door de straten
rijden. Dat wordt niet gewaardeerd.
Mocht u haast hebben zou u dan
evengoed rekening willen houden
met de bewoners en overstekende
kinderen?
Alvast bedankt!

Roken op en bij het
schoolplein
Roken op het schoolplein is helaas
niet toegestaan. Gelukkig gebeurt
het ook bijna nooit. Wel zien wij
regelmatig ouders vlak naast het
hek roken. Ook dit zien wij liever
niet, zeker niet wanneer er kinderen
aan het spelen zijn. Het is niet

verboden dus is het ieders keus om
hier iets mee te doen.
Mocht u toch besluiten te roken
vlakbij school zou u in ieder geval
dan zo vriendelijk willen zijn om u
peuken in de afvalbak te gooien?
Wij houden het graag netjes voor
onze leerlingen en uw kinderen.

Schoolplein
Beste ouders,
Achter de schermen wordt er druk
gewerkt aan het ontwerp voor het
vernieuwde schoolplein.
Voor het realiseren van het
schoolplein zijn we nog bezig met
het benaderen van bedrijven die
ons financieel kunnen steunen.
Mocht u ideeën of suggesties
hebben dan horen we het graag.
U kunt dan een mail sturen naar
m.klinkenberg@debosbouwers.nl of
naar m.laan@debosbouwers.nl.Bij
voorbaat dank.

Belangrijke data!
18
Continurooster
oktober kinderen om 14.00
uur uit.
Start herfstvakantie
28
Einde herfstvakantie
oktober
26
Begin van de
oktober wintertijd (klok een
uur terug!)
30
Controle hoofdluis
oktober
14 nov Thema avond

