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Regen 

Zo af en toe kan het hier aardig regenen. Wij snappen dat het dan niet fijn is om buiten te moeten wachten tot de deuren 
opengaan. Wanneer het regent gaan de deuren voortaan 10 minuten eerder open zowel ‘s morgens als ’s middags. De 
kinderen kunnen dan meteen doorlopen naar hun lokaal. ’s Middags (vanaf 14:50) kunt u ook binnen op uw kind wachten 
maar wel graag in één van de hallen. Alleen de ouders van kinderen uit groep 3 kunnen hun kind nog wel in de klas 
ophalen.  

Te laat komen 

We willen u vriendelijk verzoeken uw kind op tijd op school te laten zijn. Als kinderen niet op tijd op school aanwezig 
kunnen zijn, verwachten wij van de ouders/verzorgers dat zij dit vroegtijdig melden. In verband met de voortgang van 
de lessen vragen wij u om tandartsbezoek en dergelijke buiten schooltijd te plannen. Kinderen die te laat komen worden 
geregistreerd. Drie keer te laat: het kind krijgt een waarschuwing van de leerkracht (geel briefje). Zes keer te laat: een 
waarschuwingsbrief van de directeur met mogelijkheid tot gesprek. Negen keer te laat: melding bij Leerplicht, wij zijn 
hiertoe verplicht. Wanneer kinderen niet op tijd op school zijn en niet zijn afgemeld neemt de school contact met u op. 
Het niet of te laat melden van verzuim wordt geregistreerd als te laat (zie boven). Een aantal keren per jaar controleren 
wij het overzicht van telaatkomers. De absentie registratie wordt digitaal gecontroleerd door de gemeente.  

Sinterklaas 

De Sint is alweer een tijdje in het land. Ondertussen is de school versierd door een aantal ouders waarvoor onze 
hartelijke dank. De rommelpieten zijn ook langs geweest en die hebben er een mooie puinhoop van gemaakt, maar 
mooi geen cadeautjes achtergelaten. Gelukkig kwam het toch nog goed en hebben ze afgelopen dinsdag op 
woensdagnacht de schoenen van de kinderen gevuld. We hopen dat Sinterklaas ook op 5 december onze mooie 
nieuwe school kan vinden en ons een bezoek gaat brengen. De kinderen worden om 8:15 verwacht op het 
schoolplein. In de klassen hebben we hard geoefend met sinterklaasliedjes zodat de Sint zich echt welkom zal voelen. 
De Sint zal in de ochtend alle klas rondgaan. Om 12.00 zijn de kinderen vrij! 

                           

 



Kerstviering 

De kerstviering is op 19 december aanstaande in de Noorderkerk. Wij zullen u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte 
stellen van het programma.  

Zonnepanelen 

Inmiddels zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst. Hieronder de foto’s van het resultaat.  

       

Mediatheek 

Inmiddels zijn zo’n beetje alle materialen voor de mediatheek binnen en aanstaande maandag beginnen 2 december 
de lessen. Er wordt gewerkt in blokken van 6 weken en er zal worden gestart met de groepen 5 t/m 8. Daarna zijn de 
groepen 1 t/m 4 aan de beurt. Wij houden u op de hoogte van de verschillende activiteiten.  

 
 
Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie                       21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie                         23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie                 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag                         10-04-2020 
2e Paasdag                              13-04-2020 
Meivakantie                            27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                             21-05-2020 t/m 21-05-2020 
Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 

 
Belangrijke data: 
 5 december                         Sinterklaasfeest, ’s middags geen schoo 
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