
  

Beste ouders/verzorgers, 

Graag willen wij het volgende met u delen: 

Overblijf 
Vanaf a.s. maandag gaan de kinderen die om 12.00 uur naar huis gaan via de hoofdingang de 
school uit. Om 13.10 uur gaat de deur bij de hoofdingang weer open. De kinderen kunnen dan 
alleen via de hoofdingang naar binnen.  

Retour formulieren 
Deze week heeft uw kind van de leerkracht een noodgevallenformulier en op de achterkant een 
toestemmingsformulier gekregen. 

Vanwege de uitjes, schoolreis etc. is het handig dat we de nieuwste gegevens hebben op papier 
van uw kind. Zou u daarom het noodgevallenformulier willen invullen (ook als er niets gewijzigd 
is)?  
 
Opnames (foto’s/video’s) worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld 
tijdens activiteiten, schoolreisje, excursie etc. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms 
in video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen 
foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We vinden het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze formulieren voor vrijdag 7 september bij de leerkracht in te 
leveren? Als u geen formulieren heeft ingeleverd geeft u automatisch geen toestemming voor het 
gebruik van foto's en video's van uw zoon of dochter. 
 
Informatieavond/kennismakingsgesprekken 
De groepen 3 hebben dinsdag 4 september een informatieavond. 
De groepen 4 t/m 8 hebben vanaf volgende week kennismakingsgesprekken. 
  
Staking woensdag 12 september 2018 
Op woensdag 12 september is de school gesloten vanwege de staking. Voor de kinderen die op 
woensdag naar de opvang (DAK, Vlietkinderen) gaan kunt u uw kind aanmelden en voor meer 
informatie contact opnemen met DAK en Vlietkinderen. 
 
Gymkleding 
De gymkleding bestaat uit: schone binnen gympen, een wit/Dijsselbloem T-shirt, een korte/lange 
sportbroek.  
Vanaf maandag 10 september 2018 zal er een nieuw gymrooster zijn. Dit gymrooster wordt 
z.s.m. met u gedeeld. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
RKBS De Dijsselbloem 
Delflandlaan 6 
2273 CS Voorburg 
Tel: 070-3865323 

info@dedijsselbloem.nl 
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