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Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij hopen dat iedereen een heerlijke 

vakantie heeft gehad.  

De eerste schoolweek in het nieuwe 

schooljaar zit er al weer op. Fijn om alle 

kinderen (en nieuwe leerlingen) weer op 

school te zien. 
 

MAIL VIA PARNASSYS 
Wij verzenden alle mails naar u via 

Parnassys. Nu hebben wij vernomen dat 

een mail deze week pas een dag later is 

verzonden waardoor het bericht over het 

Pannavoetbal te laat bij u binnenkwam. 

Wij hebben Parnassys op de hoogte 

gesteld en hopen dat dit in de toekomst 

niet  meer voorkomt. Onze excuses voor 

het ongemak. 
 

ACTIEF OUDERSCHAP  
Afgelopen donderdag hebben we met het 

team een lezing gehad over actief 

ouderschap. We vinden het belangrijk om 

u bij ons onderwijs te betrekken. U kent 

uw zoon of dochter het beste en de tijd die 

het kind op school doorbrengt is in 

verhouding met thuis erg klein. Om goed 

onderwijs te kunnen geven en om ervoor 

te zorgen dat uw kind zich veilig en 

prettig voelt hebben we u daarbij hard 

nodig. Het vervolg is dat wij een wensen 

en verwachtingen avond organiseren. 

Hieronder kunt u daar meer over lezen. 
 

WENSEN EN 

VERWACHTINGEN AVOND 
Als leerkrachten hebben we allerlei 

verwachtingen van ouders. Maar wat 

wensen en verwachten ouders eigenlijk 

van ons?  

Waar zijn ze blij mee in de samenwerking? 

Wat kan er beter? We gaan hierover in 

gesprek op woensdag 12 september met 

gemengde groepen van ouders en 

leerkrachten op onze school. David 

Kranenburg leidt deze gesprekken die vast 

en zeker gaan leiden naar een betere 

ontwikkeling van onze kinderen en naar 

het versterken van de samenwerking met 

ouders. De avond start om 19.30 uur en 

duurt tot uiterlijk 21.00 uur. U komt toch 

ook?  
 

GYMDOCENT 
Onze juffen hebben het afgelopen 

schooljaar een aantal keer gestaakt voor 

o.a. meer handen voor de klas. Dit heeft er 

mede voor gezorgd dat elke school extra 

werkdrukgelden krijgt van het ministerie 

van Onderwijs. Voor elke school komt er 

geld vrij n.a.v. het aantal leerlingen wat er 

op school zit. Eén van de voorwaarden 

van deze regeling is dat het personeel zelf 

mag bepalen waar het geld van deze 

regeling naar toe gaat. Wij hebben voor 

onze school een bewuste keuze gemaakt 

om dit geld te gaan besteden aan een 

gymdocent voor groep 3 t/m 8. Op deze 

manier wordt de leerlijn voor gym nog 

beter in de gaten gehouden en er wordt 

tijd vrij geroosterd voor één groeps-

leerkracht.  

Vanaf 1 september zal er een vak-

leerkracht bewegingsonderwijs zijn die de 

kinderen elke donderdag gym-onderwijs 

gaat geven. Zijn naam is Robby ‘t Lam en 

hij zal zich in een latere nieuwsbrief 

voorstellen. 



 
 

Het gymrooster is als volgt: 
 

Groep 1/2 

Dinsdag 

10.30 – 11.15 uur      speellokaal (juf José) 
 

Donderdag 

14.30 – 15.15 uur      speellokaal (juf Sanne) 
 

Groep 3 t/m 8 

13.15 - 15.15 uur      gymzaal Asperen 

 

Het eerste gedeelte van deze middag heeft 

groep 6/7/8 les van de gymdocent. Groep 

3/4/5 krijgt dan les van juf Simone of juf 

Sharon. Daarna draaien de groepen om.  

Juf Simone en juf Sharon wisselen elkaar 

om de week af, zodat zij om de week 

ruimte hebben voor overige schooltaken. 

 

We gaan nog steeds met de bus naar de 

gymzaal toe. Wilt u ervoor zorgen dat de 

kinderen op tijd op school zijn, zodat wij 

ook op tijd kunnen vertrekken. We lopen 

met de kinderen vanuit school naar de 

Spar. Alle kinderen mogen een flesje 

water meenemen om tussen de twee 

gymlessen door wat te drinken. 
 

OP TIJD STARTEN 
Wij willen graag elke dag op tijd met de 

kinderen kunnen beginnen. Zou u ervoor 

kunnen zorgen dat uw kind op tijd op 

school is? 
 

FRUITDAGEN 
Dit schooljaar zijn de fruitdagen op 

woensdag, donderdag en vrijdag.  

Wij gaan onze school dit jaar ook weer 

inschrijven voor schoolfruit. Wij hopen dat 

wij dan ook ingeloot worden. Zodra wij 

hier meer van weten, hoort u dat van ons. 
 

LUIZENCONTROLE 
Vandaag is er weer een luizencontrole 

geweest. Er is vandaag geen luis 

geconstateerd. Blijft u uw kind ook 

controleren? 

 
 
 

 

OPEN MONUMENTENDAG 
Op vrijdagochtend 7 september gaat juf 

Simone met groep 8 op pad. Er is een 

lesprogramma op Fort Vuren voor deze 

groepen. We gaan er met de fiets naar toe. 

De kinderen moeten om 10.00 uur op het 

Fort zijn, dus we fietsen om 9.30 uur op 

school weg. Het programma daar duurt 

tot ongeveer 11.00 uur. De kinderen zijn 

weer op tijd op school om thuis te gaan 

eten. 

Juf Simone is nog op zoek naar ouders die 

deze ochtend mee willen gaan. Laat u het 

juf Simone even weten als u dat leuk lijkt 

voor woensdag 5 september. 
 

VAKANTIEROOSTER  

2018-2019  
Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18 

Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 

Voorjaarsvakantie 25-02-19 t/m 01-03-19 

Paasweekend 19-04-19 t/m 22-04-19 

Meivakantie 23-04-19 t/m 03-05-19 

Hemelvaartsweekend 30-05-19 t/m 31-05-19 

Pinksteren 10-06-19 

Zomervakantie 22-07-19 t/m 30-08-19 
 

De 1e studiedag is vastgesteld op vrijdag 

19 oktober a.s.. De kinderen zijn dan vrij. 
 

KALENDER 
 

8 september 

Open monumentendag (groep 8) 
 

12 september 

Wensen en verwachtingen avond 

19.30 - 21.00 uur 
 

1 oktober 

Informatieavond door de kinderen 

De avond duurt van 18.30 tot 19.30 uur. 

 

19 oktober 

Studiedag 

De kinderen zijn deze dag vrij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


