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Jaargang 17 extra 

School app en nieuwe website 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal onze nieuwe website in de lucht zijn en gaan we  

werken met een schoolapp! 

Achter de schermen zijn we druk bezig om hier iets heel moois van te maken zodat we u nog 

beter en op een wijze passend bij deze tijd en bij onze school, van informatie kunnen voorzien. 

De app zal vanaf 1 september via onze website te downloaden zijn.  

Mogelijkheden die deze app biedt zijn bijvoorbeeld: ziekmeldingen doorgeven,  

verlofaanvragen indienen, de jaarkalender raadplegen etc.  

Tevens zal er van elke groep een zogenaamde ‘tegel’ zijn waaronder u  de groepsinformatie, 

foto’s etc. kunt vinden.  

Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk ouders van  deze app gebruik gaan maken.  

Mocht u hiervoor niet in de gelegenheid zijn dan kunt u dit op de informatie avond  

aan het begin van het schooljaar aan  de groepsleerkracht doorgeven.  

Wij zorgen er dan voor dat u op een andere wijze de informatie ontvangt. 

 

Parkeersituatie Grote Beemd  

Regelmatig ontvangen de directies van  Bloemaert en JL Driecant klachten 

over het parkeren  en de verkeersonveiligheid die dat oplevert voor onze 

kinderen. In het gebruikersoverleg van ‘De Grote Beemd’ is dit besproken en 

de gemeente heeft het punt opgepakt. Een verkeersdeskundige heeft zich er 

ook over gebogen.  

   

Tijdens de zomervakantie wordt de rijstrook direct grenzend aan basisschool 

Bloemaert getransformeerd tot een 

zogenaamde ‘Kiss & Ride’ strook. Tevens zal het teerveld afgesloten worden 

voor alle motorvoertuigen. Alleen de kinderen kunnen er dan nog op spe-

len….. De Bloemaert, JL Driecant en haar kinderraad en de gemeente zijn 

tegelijkertijd bezig om een plan te maken om het teerveld te ‘vergroenen’ en 

er een fijnere speelplaats van te maken. We houden u volgend schooljaar op 

de hoogte van de vorderingen. 

Extra nieuwsbrief 
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Wat is een Kiss & Ride strook?  

  De Kiss & Ride strook is éénrichtingsverkeer (is nu ook);  

       Je rijdt zo ver mogelijk door tot het einde van de kiss & ride; 

 Vervolgens stop je aan de rechterkant van de weg om iemand uit te laten stappen, dusdanig dat er auto’s  

      aan de linkerkant kunnen passeren; 

 Kinderen stappen allemaal uit aan de rechterkant van de auto, de kant van de school (vergeet niet de kus te geven); 

 Na het uitstappen rijd je meteen weer weg (rekening houdend met passerend verkeer), zodat je plaats maakt voor 

      de volgende.     

 Het parkeerterrein blijft tweerichtingsverkeer, je bent dus niet verplicht het rondje langs de kiss & ride te rijden, dit   

      is echter wel aan te bevelen om de verkeersstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Wandelen of fietsen  

Wat nóg fijner zou zijn als er nog meer kinderen van onze school te voet of 

eventueel op de fiets naar school gaan. Op verreweg de meeste dagen is het 

namelijk droog…..  Kinderen die heel dichtbij school wonen, komen in principe 

te voet. Mocht je op de fiets komen, zet je fiets dan wel netjes weg op de  

daarvoor bestemde parkeerplek in de fietsenstalling. We begrijpen dat dit voor 

alle betrokkenen even wennen zal zijn na de vakantie maar gaan er van uit dat het op positieve wijze bijdraagt aan de  

verkeersveiligheid rondom onze school. Wij rekenen op uw medewerking en begrip voor deze maatregel. 

Vakantierooster en  vrije dagen schooljaar  2016-2017 
 

1e schooldag    maandag 5 september 2016 

Herfstvakantie     maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2016  

Kerstvakantie    maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017  

Voorjaarsvakantie   maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 

Goede vrijdag en 2e paasdag  vrijdag 14 april en maandag 17 april 2017 

Meivakantie    maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017  

Hemelvaart    donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017  

2e pinksterdag    maandag 5 juni 2017 

Zomervakantie   maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017 

 

Studie(mid)dagen voor alle groepen: 
 

Studiedag:   maandag  26 september 2016 

Studiemiddag:    maandag  5 december 2016  

Studiedag:   vrijdag 23 december 2016 

Studiemiddag:   dinsdag 4 april 2017 

Studiemiddag:   donderdag 11 mei 2017 

Studiedag:   vrijdag 23 juni 2017 

 

NB. Op een studiemiddag zijn de leerlingen vanaf 12 uur vrij. 
 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk 


