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Schoolreizen, nog enkele opmerkingen: 
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de geplande schoolreisjes en de bijbehorende kosten. Wat fijn dat 
iedereen het geld op tijd betaalde! Ook geweldig dat alles keurig in een envelop zat met duidelijk de namen en 
verschillende groepen erop! Het scheelde enorm om het allemaal vlot te kunnen verwerken.  Hartelijk dank daarvoor! 

Nog enkele opmerkingen: 
 Voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 geldt dat ze geen zakgeld en geen tassen met eten of drinken 

mee hoeven te nemen. Er is overal voor gezorgd. Ook de kinderen uit de groepen 3 en 4 kunnen het 

lunchpakket thuislaten, want hun maaltijd is al besteld. Het is wel zinvol om zelf te zorgen voor een 
pauzedrank en/of –hap. Groep 5 tot en met 8 moet dit jaar wel zorgen voor een eigen lunchpakket, 
aangezien we naar twee bestemmingen hopen te gaan. Dat kost aanmerkelijk meer, vandaar.  

 Terwijl de groepen 5 tot en met 8 weg zijn, zijn de andere kinderen een dagje vrij. 
 Terwijl de groepen 3 en 4 weg zijn, hebben de leerlingen uit groep 2 een extra vrije dag. 
 Overlegt u het ook even met de kinderen, overdadig snoepgebruik veroorzaakt dikwijls misselijkheid. 

 Om op tijd te kunnen vertrekken willen we ook vooraf met de kinderen kunnen beginnen. Het komt helaas 
nog steeds voor dat kinderen aan de late kant (of echt te laat) op school arriveren. Dat betekent wel dat de 
anderen zitten te wachten en dus…  graag iedereen op tijd op school! 

 En zoals u weet hebben we al enkele jaren van die prachtige lichtblauwe polo’s met de opdruk SmdB in huis. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen, meesters, juffen en andere begeleid(st)ers die op die dag dragen. Zo 
zijn we voor elkaar goed herkenbaar. Deze polo’s worden ‘s morgens vroeg uitgedeeld en direct na afloop 
van het reisje weer verzameld. Mocht er warm weer voor die dag worden verwacht, houdt u er dan rekening 

mee dat het poloshirt over een ander luchtig shirtje gedragen kan worden? Wel zijn we nog op zoek naar 
enkele moeders die de shirtjes even willen wassen. Het mooiste is één wasmoeder per groep. Geeft u zich 
op middels het onderstaande strookje (nr. 1) ? U krijgt dan direct na afloop van een schoolreis de shirtjes 

van de kinderen van één groep mee. Ook doen wij er de juiste waspoeder en wasverzachter bij. Dan kan in 
de week na de schoolreis het allemaal weer in de juiste groep worden ingeleverd. U weet dat veel beter dan 
ik, maar ik kreeg het wasvoorschrift om de polo’s vooral niet warmer dan op 40 graden te wassen en ze 

mogen niet in de wasdroger. Wie meldt zich aan? 
 Wat de aankomsttijden betreft hebben we een voorzichtige planning gemaakt. We hopen dat we op die 

tijdstippen in goede welstand in Maartensdijk mogen arriveren. Ook dan is het gebruikelijk dat we, voordat 

een ieder huiswaarts gaat, eerst eindigen in de klas of gemeenschapsruimte. 
 Tenslotte iets over het zakgeld. Natuurlijk willen de kinderen iets kopen op zo’n dag, maar we verzoeken u 

hierbij een middenweg te bewandelen. Hoe reageren kinderen als ze de één zien met   € 20,00 en de ander 

met € 2,00? Een spreekwoord zegt dat een kinderhand snel gevuld is. Kan dat in 2022 ook nog? 
 Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u zich wenden tot meester Prosman. 

Voor de duidelijkheid hebben we bestemmingen per groep, de vertrek- en aankomsttijden nog maar een keertje in 

deze nieuwsbrief geplaatst.  Als u goed leest, ziet u wel dat we steeds de afkorting D.V. dikgedrukt schreven. Ook 
voor de schoolreisjes geldt immers “Zo de Heere wil en wij leven mogen.” De kinderen zien er ieder jaar weer 
heel erg naar uit om met de school in een bus op stap te gaan. Als u ze dan zo staat uit te zwaaien, denkt u vast wel 
eens: ‘Als het allemaal maar goed gaat.’ Ook wij, als meesters en juffen, gunnen de kinderen hun jaarlijkse schoolreis, 

maar we zijn steeds weer heel erg dankbaar als alles weer goed mag verlopen en iedereen na zo’n dag weer veilig, 
gezond en wel mag thuiskomen. Daar mogen we voor- en achteraf best wel even bij stilstaan. 
 
 

Datum + groepen: Bestemming: Vertrek uit 

M’dijk: 

Aankomst 

in M’dijk: 

Wij reizen dit jaar weer voor het eerst 

met de bussen van Meerkerk Busreizen 

D.V. vrijdag  
17 juni, 
groep 5-8.  

Madurodam in De Haag  
en 
Linnaeushof in 
Bennebroek 

9.00 uur 
8.45 uur op 
school! 

18:00 uur 
 

D.V. donderdag   

23 juni,  
groep 1 en 2. 

Boerderij de Boterbloem 

in Amerongen 

9.00 uur 

8.45 uur op 
school! 

16.00 uur 

D.V. vrijdag  
24 juni 
groep 3 en 4 

Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen 

9.00 uur 
8.45 uur op 
school! 

16.30 uur 
 

 

 



Zwerfafval 
Wat zwerft er ontzettend veel afval op de wegen, in de bermen en op de trottoirs. Daar kunnen we hele verhalen over 
schrijven, maar dat gaan we niet doen. Het is wel zo dat wanneer men zich eraan begint te ergeren, men er beter 
iets aan kan gaan doen. We vonden een organisatie die ons daarbij wil komen helpen. Dat is het bedrijf ‘Sportief in 

het groen’. De gemeente is blij met zulke initiatieven en zal de rekening dus betalen. Op donderdag 16 juni komt men 
voorlichting geven in groep 8 en aansluitend in groep 6. Na hun ‘theorieles’ gaan deze beide groepen de wijk in om 
daadwerkelijk zwerfafval te verzamelen. Het praktijkgedeelte voor groep 6 zal ‘s middags plaatsvinden. Groep 7 krijgt 
aan het begin van de middag het theorieverhaal te horen en gaan de rest van de middag het winkelcentrum van 

zwerfafval ontdoen. Wie weet doet het goede voorbeeld ook goed volgen.  

 
Schoonmaak. 
Allereerst willen wij alle ouders en oud-leerlingen heel hartelijk bedanken voor hun hulp bij de ´grote 
voorjaarsschoonmaak´. Wat waren we blij met al die hulpvaardige handen. We kijken terug op twee heel gezellige en 
productieve avonden. Voorlopig kunnen wij er weer tegen in onze schone school. HARTELIJK DANK! (Oh, ja, moeder 

Veldhuizen uit Westbroek is bij de schoonmaak een lichtblauwe Jemako-poetsdoek kwijtgeraakt. Mocht iemand die 
per ongeluk hebben meegenomen, dan weet men waar die thuishoort.)   
Maar nu het vervolg nog, de kleuterjuffen staan weer voor hun jaarlijkse “materialenschoonmaakklus”. Al die 

kleutervingertjes op die puzzels en het speelgoed, het moet gewoon weer even lekker schoon. Andere jaren kregen 
we veel hulp van diverse ouders en ook dit jaar doen we weer een beroep op u. Alle materialen staan klaar in het 
speellokaal en u kunt daar dan rustig op uw gemak en gezellig met elkaar aan het poetsen. Als data kozen de juffen 

maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 juni. Namens de juffen, alvast bedankt voor uw bereidwilligheid! 
Graag deze week het strookje (nr. 2) bij één van de hen inleveren.   

 

Kennismakingsmorgen. 
Dinsdagmorgen, 21 juni is er gelegenheid voor de nieuwe kleuters om een morgen op school door te brengen. De 
leerlingen die nà de zomervakantie naar groep 2 hopen te gaan, zijn deze morgen vrij. De andere kinderen uit groep 

1 worden dus gewoon op school verwacht. Even voor de duidelijkheid; de ouders kunnen hun kinderen tot 08.45 
binnen brengen, om ze daarna, ook al sputteren ze wel eens tegen, tot 12.00 uur, met een gerust hart bij juf 
Dekker achter te laten.  

 
Schoolbibliotheek. 
Op uiterlijk donderdag 23 juni moeten de boeken van onze schoolbib ingeleverd zijn. Juffrouw Prosman heeft ze graag 

allemaal nog vóór de zomervakantie weer schoon en compleet in de kast staan.  
 
Vergaderen. 
Ook voor de laatste personeelsvergadering van dit cursusjaar hebben we extra tijd nodig. Er is nog zoveel te regelen 
voordat ook wij het werk even kunnen neerleggen. Dat redden we niet na schooltijd en dus planden we een hele 
middag voor dit doeleinde. De kinderen zijn daarom donderdag 30 juni de hele middag vrij. Houdt u het goed in de 

gaten als u gewend bent om ze regelmatig bij school op te halen?  

 
Jaarverslag. 
Het tijdens de ledenvergadering gepresenteerde jaarverslag is te lezen op de site van onze school 
www.smdbmaartensdijk.nl Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, een papieren versie op school afhalen. 

 

Afsluiting cursusjaar 
Op vrijdag 8 juli hopen we het cursusjaar af te kunnen sluiten. Dan zijn de kinderen altijd om half twaalf al vrij. Dit 
jaar doen we het anders. We willen als team ook even tijd geven aan het afscheid nemen van de collega´s Peters en 

Slingerland. En dus mogen de kinderen nu al om half elf aan hun zomervakantie beginnen. Houd u er rekening mee 
als u gewend bent om ze op te halen?  

 

Agenda                                   (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo Volente…) 
Donderdag    16 juni Project ‘Zwerfafval’ met groep 6, 7 en 8. 

Vrijdag    17 juni Schoolreis groep 5 tot en met 8 (Groep 2 t/m 4 vrij). 

Maandag, dinsdag  
en woensdag 

   20, 21  
 en 22 juni 

Schoonmaak kleutermaterialen 

Dinsdag     21 juni Kennismakingsmorgen in groep 1. 

Donderdag     23 juni Schoolreis groep 1 en 2.  

Donderdag    23 juni Sluiting schoolbibliotheek. 

Vrijdag    24 juni Schoolreis groep 3 en 4 (De groepen 1 en 2 zijn die dag vrij). 

Donderdag    30 juni Personeelsvergadermiddag (alle kinderen vrij!). 

Maandag      4 juli Afscheid groep 8 (De afscheidsavond begint om 19.45 uur). 

Vrijdag    19 juli Laatste schooldag cursus 2018/2019. 11.30 uur uit! 

Maandag    22 augustus Eerste schooldag cursus 2019/2020. 

Maandag    22 augustus Volgende nieuwsbrief. 

 
 
 
 

http://www.smdbmaartensdijk.nl/


Strookje nr. 1 
 
Wasmoeder. 
 
De moeder van …………………………………………………………………………………… 

geeft zich op om na afloop van het schoolreisje de polo’s van groep ……… 

te wassen en te drogen. 

Op school krijgt zij dan waspoeder en wasverzachter mee. De week na het 

schoolreisje worden de polo’s  weer op school ingeleverd. 

 
 

Inleveren bij meester Prosman vóór donderdag 16 juni. 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Strookje nr. 2 
 
Materialenschoonmaakklus onderbouw. 

 

De (groot-)ouder(s) van  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

is/zijn bereid om op 20, 21 en/of 22 juni te helpen met het schoonmaken 

van de kleutermaterialen 

 op maandagmorgen, 

 op maandagmiddag, 

 op dinsdagmorgen, 

 op dinsdagmiddag, 

 op woensdagmorgen, 

   (aankruisen wat van toepassing is, meerdere vakjes mag natuurlijk ook) 

 
Graag inleveren bij een van de kleuterjuffen vóór donderdag 16 juni. 


