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Dankdag 
Woensdag 2 november is er geen school i.v.m. de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Terwijl 
die dag de schooldeuren dicht blijven, gaan, geheel onverdiend, de kerkdeuren weer open. Zeker voor 
ouders, leerkrachten en kinderen van een ‘School met de Bijbel’ gaat daar, als het goed is, een oproep 
vanuit om de goedertieren God te erkennen voor al Zijn weldaden, ook in het schoolleven aan ons 
bewezen!  
 
Fietsen en verkeersveiligheid  
Ook vorig jaar was er een moment voor de winter dat de fietsen van de kinderen van groep 3 tot en 
met 8 werden gekeurd. Moeder Paardenkooper wist dat toen in goede banen te leiden. Wat waren 
we blij met onze nieuwe verkeerscoördinator. Maar helaas heeft zij er een punt achter moeten zetten 
omdat haar conditie het vaak niet trekt. Op het verzoek voor een opvolg(st)’er zijn er nul(!) reacties 
binnengekomen. Dat is heel erg spijtig. Heel veel verkeersactiviteiten hebben we hier op school niet, 
maar bij de enkele gebeurtenissen rond het vak verkeer hebben we echt hulp nodig. Moeten we dan 
de fietsenkeuring en het verkeersexamen maar schrappen? We menen er mee verder te moeten. 
Gelukkig waren er wel vier (groot-)ouders bereid om de fietsenmaker van de Bikeshop uit Loosdrecht 
te komen helpen bij de fietsenkeuring die gepland staat voor vrijdag 4 november. En dus zien we 
graag dat de fietsen van alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 a.s. vrijdagmorgen in goede staat 
verkeren, zodat ze met een sticker van ‘goedgekeurd’ weer mee naar huis kunnen. Vorig jaar kregen 
we steeds vaker te maken met van die piepkleine achterlichtjes. Die zijn in het donker wel waar te 
nemen, maar dan ontbreekt de verplichte rode achterreflector. Dus als u ervoor kiest om een klein 
achterlichtje aan een fiets te bevestigen, dan graag een lampje met een ingebouwde rode reflector. 
Die zijn er vanaf een centimeter of vijf doorsnee en deze mogen volgens de fietsenmaker ook worden 
goedgekeurd. Tenslotte nog het verzoek om a.u.b. wel de verlichting de komende donkere 
wintermaanden in de gaten te blijven houden? En we hopen dat u er nog eens over wilt nadenken 
om de kinderen en ons als verkeerscoördinator te komen helpen. Of doe eens een belletje. Dan 
vertellen we u haarfijn wat er zoal bij deze vrijwilligersfunctie komt kijken. 
 
Eerste spreekavond 
Het lijkt erop dat we op maandag 28 en dinsdag 29 november de eerste rapportbesprekingen weer 
kunnen houden. U krijgt zoals gebruikelijk op één van deze avonden 10 minuten spreektijd per 
leerkracht toegewezen om over (de prestaties e.d. van) uw kind(eren) van gedachten te wisselen. U 
kunt tijdens de 10 minuten voorafgaand aan dit gesprek het werk van uw kind(eren) bij het 
betreffende lokaal bekijken. Dit betreft het werk van de kinderen uit de groepen 3 tot en met 7. Groep 
8 doet met deze eerste gespreksronde niet mee. Indien u meerdere kinderen op school hebt, zorgen 
wij voor tijden die aansluitend zijn, zodat u niet of nauwelijks zult behoeven te wachten. Zoals 
gebruikelijk is de ingang aan de Pr. Beatrixlaan geopend en staan de koffie en de thee weer klaar. 
Inschenken mag u zelf doen. 
Wilt u via het onderstaande strookje kenbaar maken welke avond u het meeste schikt? Ook wanneer 
u beide avonden kunt komen, is het noodzakelijk het strookje weer in te leveren. Doe dit zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk vóór vrijdag 18 november. We hopen u dan op een later tijdstip te berichten 
op welke avond en hoe laat u verwacht wordt.  
Tenslotte nog iets anders. Bij ons op school is het traditie dat de kinderen na inzage van het rapport 
van de ouders iets in hun kastje krijgen. Maar dat moeten die ouders dan wel weten, anders is het 
voor de kinderen die dit missen een hele bittere pil. En dus, wellicht ten overvloede, na de 
rapportenavond mag er gerust een ‘eetbare kleinigheid’ in het kastje. (Met kauwgom maakt u de 
meesters en juffen niet blij!)   



 

Het nationaal schoolontbijt 
Nog steeds zijn er in ons land gezinnen waar een goed en gezond ontbijt niet zo hoog genoteerd 
staat. Het bed is ´s morgens vaak zo lekker en dus blijft men zolang mogelijk liggen. Met het gevolg 
dat er weinig tijd is voor een goed ontbijt. Toch is een goede start aan het begin van de dag van 
groot belang en om dat te onderstrepen begonnen 20 jaar geleden 5 basisscholen aan een gezond 
ontbijt. Dat was het begin van het Nationaal Schoolontbijt. Aangezien wij de indruk hebben dat dit 
probleem bij ons niet echt speelt hebben wij ervoor gekozen deze maaltijd door te schuiven naar de 
lunchtijd. En dan ligt hier meer de nadruk op een gezonde lunch. Dat betekent dat alle leerlingen 
op dinsdag 8 november tussen de middag op school blijven om in hun eigen groep aan te schuiven. 
Er is overal voor gezorgd, maar we verlangen wel dat iedere leerling een eigen Bord en Bestek, een 
Beker voor melk of thee en een Bakje (of schaaltje) voor yoghurt meeneemt.   Wilt u op die vier B’s 
letten?  
Om 11:45 uur mogen de kinderen een kwartiertje naar buiten terwijl wij de tafels gaan dekken. Van 
12:00 tot 12:45 uur (of iets later) hopen we dan te genieten van een heerlijke gezonde lunch. U moet 
het de kinderen maar vragen hoe ze dat hebben ervaren. Slagerij Chateau Briand uit Hilversum doet 
er in elk geval alles aan om het ook nu weer tot een groot succes te maken.   
 

Afgesproken 
Aangezien het ’s ochtends, tussen de middag en om 15.30 uur altijd een drukte van 
jewelste is rond de ingang aan de Pr. Irenelaan zien we graag dat u als ouder, indien u 
uw kind(eren) komt brengen of halen, deze kinderen bij het hek wilt afzetten of 
oppikken om dan ook direct weer door te rijden. Als dat voor de allerjongsten te heftig 
is verzoeken wij u om dan ook echt op het plein te komen wachten. Dat geldt zeker 
voor die enorme fietsen. Kom het plein op. Daar is ruimte zat en op die manier is de 
opeenhoping van ouders, kinderen, fietsen en auto’s een stuk minder. Dan blijft er ook 
meer ruimte over voor onze buurtbewoners, is het veel minder druk bij hun geparkeerde auto’s en 
houden wij het ‘seef’ rond onze school. Eén ding willen we nog extra benadrukken. We hebben in het 
verleden al vaker gevraagd om de Pr. Irenelaan en de Pr. Beatrixlaan als een eenrichtingsweg te 
beschouwen. Dat houdt in dat u de Pr. Irenelaan alleen vanaf de Julianalaan in kunt rijden en de Pr. 
Beatrixlaan vanaf de Pr. Bernhardlaan. Bijna iedereen houdt zich daar nu aan. Zegt u het ook even 
tegen anderen die de nieuwsbrieven waarschijnlijk niet lezen? Ook opa of oma of een oppas haalt de 
kinderen soms op en dan is het handig dat zij ook weten van onze gemaakte afspraak. We rekenen 
op uw medewerking. 
 

Een wasbeurt  
Voor de herfstvakantie kregen de kinderen uit de onderbouw bij hun prentenboek een bijpassende 
knuffel mee naar huis. Na deze logeerweek zien wij alle knuffels op donderdag 3 november samen 
met de prentenboeken weer graag terug op school. De boeken gaan dan weer in de kast en de 
knuffels mogen lekker ‘in bad.’ Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Agenda                   
 
woensdag   2 november Dankdag voor gewas en arbeid. 

vrijdag   4 november  Fietsenkeuring voor groep 3 tot en met 8 

dinsdag   8 november Schoollunch.  

vrijdag   11 november Groep 2 tot en met 4 vrij. 

vrijdag  25 november Groep 2 vrij 

maandag  28 november Eerste rapportbespreking 

dinsdag  29 november Eerste rapportbespreking 

maandag    5 december Volgende nieuwsbrief. 

 
(Voor alle voornemens en data geldt…  Deo Volente.) 

 

 
 



 

 

------------------------------------------------- strookje ----------------------------------------------------- 
Eerste spreekavond. 

 
 

De familie ………………………………………………………………………………………………………… 

 
adres ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

    kan alleen op D.V. maandag 28 november. 

    kan alleen op D.V. dinsdag  29 november. 

    kan op beide avonden. 
 

(aankruisen wat van toepassing is) 
Inleveren vóór vrijdag 18 november. 
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