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SCHOOLPLEIN 
Het schoolplein hoort een plek te zijn waar 
kinderen heerlijk kunnen spelen met elkaar. 
Jammer genoeg is dit niet altijd het geval. 
Vooral na schooltijd merken wij dat het 
schoolplein niet door iedereen als veilig wordt 
ervaren. Behalve de kinderen heeft ook de 
buurt en de Buiten Schoolse Opvang (BSO) 
hier veel last van. 
De leerkrachten van zowel onze school als de 
christelijke school besteden hier aandacht aan 
in de klassen en spreken leerlingen ook aan op 
hun “buitenschoolse” gedrag. Dit alleen is niet 
genoeg.  Omdat de onveiligheid zich veelal na 
schooltijd voordoet, is er ook contact met de 
wijkagent om gezamenlijk te kijken hoe we 
het schoolplein ook na schooltijd veilig kunnen 
laten zijn. Hoewel we liever geen regels willen 
invoeren, hebben we toch besloten dat 
kinderen van onze scholen tot 16.00 uur op 
het schoolplein kunnen spelen. Daarna is het 
schoolplein voorbehouden aan de kinderen 
van de buitenschoolse opvang en de door hen 
gekozen vriendjes.  
Graag vragen we ook uw medewerking. Weet 
u dat uw zoon/dochter ook na schooltijd nog 
op het schoolplein speelt, spreekt u uw 
zoon/dochter dan ook nog even aan het veilig 
spelen op ons schoolplein.  
 
 
 
 
 

PARNASSYS/AVG 
Parnassys is ons administratiesysteem met 
daarin alle persoonsgegevens van u en uw 
kinderen. We hebben vorig schooljaar 
gemerkt dat uw gegevens (adres, 
telefoonnummers, noodnummers, 
werkgegevens) wel eens veranderen. Wilt u 
zorgen dat u dit ook aan school doorgeeft, 
zodat u ten alle tijden bereikbaar bent voor 
ons. 
U heeft al eerder een formulier ingevuld 
wat betreft de AVG. Op dat formulier is 
bijvoorbeeld aangegeven of we foto’s van 
uw kind(eren) op onze website mogen 
plaatsen. Die informatie is bij ons bekend, 
maar mocht u daar een wijziging in willen 
aanbrengen dan horen wij dat graag. 
 

EVEN VOORSTELLEN………. 
Ik ben Danique de Kock,  
19 jaar oud en ik kom uit 
Asperen. Dit jaar kom ik drie 
dagen in de week op de 
Zandheuvel stage lopen.  
Dit is op de woensdag, donderdag en vrijdag.  
Ik volg de opleiding Onderwijsassistente op 
het Da Vinci College in Gorinchem en zit mijn 
3e, tevens laatste schooljaar. 
Ik loop stage in groep 5/6 bij juf Toby! 
  

Ik ben Julianne van Aalsburg en 
ben 21 jaar oud. Sinds dit 
schooljaar ben ik begonnen met 
de opleiding onderwijs-assistente  
niveau 4, op het ROC college in 
Utrecht. Het liefste wil ik over 
twee jaar doorstuderen naar de Pabo. Dit 
schooljaar ben ik op de dinsdag en woensdag 
te vinden in groep 1/2. 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
   

 
 

DE WEST BETUWSE KNIKKERTOUR EN MEER! 
Wat is er onder andere leuk tijdens het 
buitspelen? Ja, je raad het al, dat is natuurlijk 
knikkeren..!!! Een activiteit van alle tijden, van 
zowel vroeger als van nu..! 
 

De Buurtsportcoaches van Welzijn West 
Betuwe zijn de afgelopen 2 weken al 12 van 
de maar liefst 20 schoolpleinen afgegaan, om 
kinderen kennis te laten maken met knikkeren 
en daarmee het buitenspelen te stimuleren. 
Dit alles in het kader van de Nationale 
Sportweek. 
 

Van 18 tot en 27 september staat Nederland 
in het teken van sport tijdens de Nationale 
Sportweek 2020. Ook in West Betuwe is er 
volop aandacht voor sport in deze week. De 
buurtsportcoaches van Welzijn West Betuwe 
bieden een week vol sportactiviteiten aan 
voor jong en oud. De basisschooljeugd kan 
zich uitleven op woensdag 23 september van 
14:00-17:00 uur in Haaften. Het 
knikkerkampioenschap wordt gehouden en 
daarnaast zijn er genoeg leuke activiteiten te 
doen voor de kinderen. 
 

Veel sportverenigingen bieden gratis lessen 
aan, een overzicht van deze verenigingen en 
lessen is te vinden op de onderstaande 
website. Ook kan er meegedaan worden aan 
de ouder kind bingowandeling in Tuil. En staan 
er diverse andere leuke sportactiviteiten 
gepland tijdens de week voor verschillende 
doelgroepen. 
 

Naast alle sportactiviteiten op locaties dagen 
de buurtsportcoaches de mensen thuis ook uit 
tijdens de #Jumpchallenge. Spring zoveel 
mogelijk touwtje, neem dit op in een filmpje 
en stuur het op naar 06-24812146. 
 

Aanmelden voor alle activiteiten in de 
Nationale Sportweek is verplicht. Kijk voor 
meer informatie, alle activiteiten en 
aanmelden op 
www.welzijnwestbetuwe.nl/NSW20  
 

 
 
 
KALENDER 
23 september 
Studiedag (De leerlingen zijn deze dag vrij) 
Week 39 en 40 
Afname Citotoetsen 
Week 41 en 42 
Oudergesprekken 
30 september 
Start Kinderboekenweek              
19 t/m 23 oktober      
Herfstvakantie  
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
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