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De kop is eraf 

De eerste week zit er al weer op.  Wat is die snel gegaan zeg!  
De kinderen hebben hard gewerkt. Ze hebben kennis gemaakt met een nieuw 
lokaal, nieuwe leerkracht en nieuwe vakken. Dus het vrije weekend hebben ze wel 
verdiend.  

 
 

Corona 
Wat doet de school met de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) en externen 

op school? 

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals enkel op 
afspraak toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot 
elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.  
 
Om 08:30 sluiten wij alle buitendeuren. Mocht u na 08:30 op school aankomen, 
dient u aan te bellen via de hoofdingang. 
 
Wat gebeurt er als een leerkracht noodgedwongen thuis moet blijven? 

Omdat er nog strikte regels gelden is het lastig invallers van buiten de organisatie 
voor de groep te zetten. Indien parttimers niet beschikbaar zijn om een extra dag 
te werken, zullen we u hierover in het informeren en u vragen uw kind zoveel 
mogelijk thuis te houden. Kinderen kunnen indien mogelijk thuis zelfstandig 
doorwerken aan hun (digitale) schooltaken. Indien een leerkracht thuis zit met 
verkoudheidsklachten, zal getracht worden afstandsonderwijs te organiseren. In 
geval van ziekte is dit logischerwijs niet mogelijk. 
Leerkrachten die gedurende de dag klachten ontwikkelen, zullen verzocht 
worden naar huis te gaan. Voor de betreffende groep zal opvang tot het einde 
van de schooldag worden geregeld. 
 

 

Gymshirt en luizenzak 
Mocht het gymshirt van uw kind te klein zijn of wilt u een extra shirt bestellen? Deze 
kunt u bestellen door een mail te sturen naar info@gymspullen.nu Vermeld daarbij 
de naam van onze school en de maat van uw kind. 
 
De luizenzakken zijn op school te koop. U kunt deze voor €2 bij de administratie of 
de directie aanschaffen. U bent niet verplicht om een luizenzak via school aan te 
schaffen. U kunt er ook voor kiezen om via een andere leverancier een luizenzak 
te kopen. 

 
 



Babynieuws 
Juf Lisa en meester Remko zijn beiden voor de tweede keer ouder geworden.  
 
De nieuwste 
aanwinst voor het 
gezin van juf Lisa is 
Jona. 
 

Meester Remko is de 
troste vader 
geworden van Kensi 
 

 

 

Brengen en ophalen van uw kind(-eren) 
Graag brengen wij het onderwerp verkeersveiligheid onder uw aandacht. Wij 
willen u als ouders / verzorgers vragen om hierin het goede voorbeeld te geven, 
o.a. als het gaat om het parkeren van uw auto op het moment dat u uw kinderen 
naar school brengt / of van school komt ophalen. Parkeer uw auto alleen op een 
parkeerplek. Wij raden u aan om enkele minuten eerder naar school te komen en 
uw auto aan de Monseigneur van Steelaan of één van de vele zijstraten te 
parkeren. Daarnaast vragen wij u ook om niet uw auto voor één van de witte 
garages aan de Scheltuslaan te parkeren en vervolgens uw auto op slot te doen 
en weg te lopen. Wij hebben van de omwonenden klachten gekregen dat ze 
hierdoor hun auto niet vanuit de garage konden rijden. 

Kinderen die in de buurt van de school dienen zoveel mogelijk met de fiets of te 
voet naar school toe te komen. Als je met de fiets naar school komt, stap dan af 
op het moment dat je het trottoir op loopt. Loop dan met je fiets aan de hand 
richting het fietsenrek 

Wij vertrouwen en rekenen op de medewerking van alle ouders / verzorgers en 
leerlingen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de (verkeers-) veiligheid 
van alle kinderen. Dank voor de medewerking! 

 

S&W – Brede School 
In de Brede School ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten. Dit doen ze 
door met buurtgenootjes en vriendjes te sporten en creatieve lessen te volgen. De 
kinderen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten op het gebied van 
natuur, nieuwe media, muziek, sport, beweging, kunst, cultuur en 21st century skills. 
Leuk, gezellig en gezond! 
 
De kinderen kunnen zich weer opgeven voor een nieuw aanbod van de brede 
school. Via onderstaande link kunt u het aanbod bekijken en uw kind opgeven 
voor  de activiteiten. 
 

https://www.senw-lv.nl/brede-school-wijk/brede-school-

activiteiten/bovenveen/?school_id=1 



 
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met onze buurtcoach 
Marko Leeman 
 
Marko Leeman - Buurtcoach Bovenveen 
marko.leeman@senw-lv.nl 
06 – 348 800 27 
Met veel passie en plezier werk ik als buurtcoach 
in de wijk Bovenveen. Wat ik wil? Een 
harmonieuze en positieve vibe in de wijk en 
verbindingen tussen wijkbewoners en 
organisaties stimuleren. Ik ben trots op SenW. Ik 
werk in een topteam met fijne collega’s waarop 
ik kan bouwen. 
 
Samen met onze samenwerkingspartners 
werken we er hard aan om Leidschendam-
Voorburg te laten uitgroeien tot dé 
sportgemeente van Nederland. Ik kijk ernaar uit 
om u te ontmoeten! 
 

 

 

 


