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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

SCHOOLFRUIT 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 

loopt normaal gesproken tot half april. 

Door de lockdown wordt het programma 

uitgebreid met 5 extra weken. 

We krijgen dus tot en met de week van 31 

mei (week 22) schoolfruit. 

Heeft u zich al ingeschreven voor de 

nieuwsbrief van het EU Schoolfruit? In 

deze nieuwsbrief leest u iedere week welk 

fruit de kinderen op woensdag, 

donderdag en vrijdag krijgen. U kunt zich 

inschrijven via de website:  
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.  

Het is wel belangrijk dat u weet welke 

schoolleverancier wij hebben, dat is 

Vitamine & Zo BV.  

 

TE LAAT 
We merken dat veel kinderen te laat op 

school komen. Wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind op tijd is, zodat wij de les om  

8.30 uur kunnen starten. Het schoolplein 

gaat om 8.15 uur open. In verband met de 

maatregelen is het de bedoeling dat 

iedereen direct naar de klas gaat. 

 

SCHOOLPLEIN 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien of 

misschien gehoord van de kinderen is het 

schoolplein de afgelopen weken flink 

opgeknapt.  

 

 

 

 

‘Polman Bouwchemie’ en ‘CreaTamaar’ 

hebben de school gesponsord. Samen met 

andere ouders hebben zij het schoolplein 

namelijk met speciale verf voorzien van 

diverse spellen. Het nieuwe podium en de 

entrees zijn ook voorzien van fleurige 

kleuren. We zijn er erg blij mee en willen 

alle ouders die geholpen hebben 

ontzettend bedanken voor de inzet! 

 

Van de ouderraad hebben we een mooi 

bedrag van €400 euro gekregen. Dit 

bedrag is gebruikt voor de aanschaf van 

de nieuwe schommel. Dit bedrag is 

opgehaald tijdens de Lentefair.  

Er is een echte buitenkeuken en een 

speelhuisje aangeschaft. Met de 

buitenkeuken is al gespeeld en het houten 

speelhuisje wordt binnenkort door twee 

handige vaders in elkaar gezet!  

Er is ook nog een nieuwe schuur geplaatst, 

zodat we wat meer ruimte hebben voor 

alle fietsjes en het speelgoed.  

 

 
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


       

 

   

 
 

MR 
Een tijd geleden heeft er een oproep in de 

nieuwsbrief gestaan voor een nieuw MR-

lid. Jeffrey Boiten, vader van Boaz (groep 

2) en Lyv (groep 1), heeft zich opgegeven 

en zal namens de oudergeleding de MR 

versterken. Tevens zal Jeffrey plaatsnemen 

in de GMR namens de oudergeleding van 

cluster Lingewaal. Wij zijn heel blij met 

zijn inzet.  

 

RAPPORTEN/ 

OUDERGESPREKKEN 
Maandag 22 maart zullen de kinderen van 

groep 1 t/m 8 het rapport mee naar huis 

krijgen. Dinsdag 23 maart en donderdag 

25 maart zullen de oudergesprekken 

plaatsvinden via Teams. Wij zullen dit 

schooljaar voor het eerst gebruik maken 

van Schoolgesprek.nl om de ouder-

gesprekken te plannen. U kunt zich dan 

via de schoolapp of website inschrijven 

voor het oudergesprek met een 

persoonlijke inlogcode.  

Volgende week ontvangt u een brief via 

uw zoon/dochter met uitgebreide 

informatie en een persoonlijke inlogcode.   

 

EEN INTERNE AUDIT 
Dinsdag 16 maart en donderdag 18 maart 

zal onze school bezocht worden door Jan 

Vermeulen (senior kwaliteitsmedewerker) 

van ons bestuur O2A5. Jan zal 

(vooralsnog) op deze twee dagen op onze 

school aanwezig zijn en een interne audit 

uitvoeren. Dat wil zeggen dat hij deze 

dagen, met als uitgangspunt het 

toezichtkader van de Inspectie van het 

Onderwijs, onze school zal “doorlichten”.  

Hij zal informatie verzamelen door 

klassenbezoeken, interviews met 

leerlingen, ouders en team, de intern 

begeleider en de directie. Er zal een 

documentenanalyse plaatsvinden en de 

resultaten van de school analyseren. Het 

bezoek van Jan Vermeulen is te 

vergelijken met een bezoek van de 

inspecteur van het basisonderwijs.  

Uiteraard zal er een afsluitend gesprek 

zijn met het team en directie over onze 

school en zijn bevindingen. De eind-

rapportage van deze audit zal in de 

medezeggenschapsraad aan de orde 

komen. Vanzelfsprekend zullen wij u via 

onze nieuwsbrief ook op de hoogte 

brengen van de uitkomsten van deze 

audit.  

 

JUF SANNE IS BEVALLEN 
Hiep hiep hoera! U zult het vast al gehoord 

hebben van uw (kind)eren of gelezen in de 

schoolapp. Juf Sanne en Steven hebben een 

gezonde zoon, Sjors, gekregen. Juf Sanne 

heeft gevraagd om het geboortekaartje met 

jullie te delen.  
 

 
 

 

 



       

 

   

 
 

KALENDER 
 

22 maart 

Rapport mee  

 

23 en 25 maart  

Oudergesprekken via Teams 

 

1 april 

Paasviering 

 

9 april 

Schoolfotograaf 

(onder voorbehoud) 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 


