
 

            
 

Informatiebulletin Basisschool Beppino Sarto 
   Augustus 2019 

 

Belangrijke data: 
 

 
Op tijd komen:  
 
Het is belangrijk dat kinderen ’s morgens op tijd in de klas zijn. Kinderen die te laat komen 
verstoren de les. Zelf zijn ze ook niet blij met de extra aandacht die ze dan krijgen. Daarom 
vragen we alle ouders om erop toe te zien, dat hun kinderen op tijd op school zijn. Wanneer 
uw kind tussen 8.15u en 8.25u op de speelplaats is, kan het met de rij naar binnen en is zij/ 
hij altijd vóór aanvang van de lessen in de klas. 
 
Communicatie met ouders: 
 
Ook ons team heeft nagedacht over de communicatie met ouders en de functie die het 
gebruik van e-mail hierbij kan hebben.  
 
Algemeen: 

- Ouders zijn zeer welkom om kleine en grote zaken met de leerkracht te bespreken. 
Voor belangrijke zaken wordt een afspraak gemaakt. Voor kleine(re) zaken kunt u 
altijd bij de leerkracht terecht; bij voorkeur na schooltijd.  

- Ziekmeldingen worden vóór 8.15u telefonisch aan school doorgeven en niet per e-
mail. Vóór acute kwesties kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met school 
opnemen. (tel: 040-2131530) 
 

E-mail: 
- Kwesties van huishoudelijke of organisatorische aard kunnen per e-mail 

doorgegeven worden; inhoudelijke vragen/ opmerkingen lenen zich hier niet voor. 
Daarvoor kunt u te allen tijde een afspraak maken. 
U mag verwachten dat teamleden e-mails gedurende hun werkdag inzien en hierop, 
indien gevraagd, binnen afzienbare tijd (één of twee dagen) reageren. 
 
 

De informatieavond: 
 
De tijden voor de algemene informatieavond op maandag 2 september a.s. zijn: 
 
18.45 - 19.30 uur       groepen 5-6-7 
19.40 - 20.25 uur       groepen 3-4-8-schakelklas - Pittige Plustorens (in Mufuru) 
20.30 - 21.15 uur       groepen 1-2 Pittige Plustorens (in Mufuru) 
 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! 

 
 
 
 

Maandag 02-09-2019 Informatieavond – zie hieronder 

Dinsdag 10-09-2019 Inloopochtend groepen 1-2 

Woensdag 11-09-2019  Rollerdisco: van 18.30u tot 20.00! 

Donderdag 26-09-2019 Schoolfotograaf 



 

Onderhoud aan de tuin: 
 
Op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30u werken bij droog weer per toerbeurt kinderen uit 
groep 7 in de tuin rondom de school. Mocht u hen hierbij willen assisteren… VAN HARTE 
WELKOM! 
(meld u zich vooraf even bij meneer Richard a.u.b) 

 
 
Voorstellen nieuwe teamleden: 
 
Hanneke van den Boogaard 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik de intern begeleider van de 
groepen 1 t/m 4. Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn man en twee 
kinderen (een dochter van 3 en een zoontje van 1) in Eindhoven-Noord. 
Ruim 11 jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht in het speciaal 
(basis)onderwijs. Voordat ik zelf kinderen kreeg, heb ik gewerkt als intern 
begeleider. Ik kijk er erg naar uit om samen met het team van de Beppino 
Sarto, de zorg en begeleiding van uw kind vorm te geven. Ik vind het heel 
belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en lekker in hun 
vel zitten. Samen met de leerkrachten en u als ouder bekijk ik graag wat 
uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden om tegemoet te komen aan 
deze onderwijsbehoeften. Ik vind een open en fijne sfeer belangrijk, dus 
loop gerust bij mij binnen als u ergens tegenaan loopt! We gaan er met 
elkaar een fijn schooljaar van maken!  
 
Groeten, Hanneke van den Boogaard  

 
Richard van der Zande 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik de leerkracht van groep 7. Ik 
ben 29 jaar en woon samen met mijn partner in Mierlo. Ik heb 9 jaar 
gewerkt als groepsleerkracht op basisschool de Wereldwijzer, 
basisonderwijs voor nieuwkomers in de leeftijd 4 tot 12 jaar, die 
rechtstreeks uit het buitenland komen. Ik heb er erg veel zin in om samen 
met het team van de Beppino Sarto, de ontwikkeling van uw kind vorm te 
geven. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen 
en goed met elkaar overweg kunnen. Samen met de leerkrachten, de 
kinderen en u bekijk ik graag wat uw kind nodig heeft en wat ik kan 
bieden om hieraan tegemoet te komen. Mocht u vragen hebben of ergens 
tegenaan lopen, kom dan na schooltijd gerust even binnen.  
Samen met de kinderen, het team en u als ouder gaan we er een fijn 
schooljaar van maken! 
 
Hartelijke groet, Richard van der Zande 

 


