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Tel. 0346-211765  -  Cursus: 2022/2023  -  Datum: 22 augustus 2022  -  Nummer: 1. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Namens de kleuterjuffen … 
 
hebben we aan  het begin van het nieuwe schooljaar een aantal wensen op een rijtje gezet: 
 

 De moeders van de kleuters mochten i.v.m. de Coronamaatregelen hun kind(eren) niet 
naar binnen brengen. Nu lijkt het Coronagebeuren af te nemen, maar we blijven 
voorzichtig en willen die regel graag handhaven. En dus gaan alle kleuters bij het 
belsignaal met de juf en zonder de ouders mee naar binnen. Buiten lijkt dat wel eens 
moeilijk, maar eenmaal binnen zijn de nieuwelingen zo op hun gemak. Zit daar maar 
niet over in. 

 De kinderen hebben gymkleding nodig! D.w.z. een gymshirt, een gymbroekje/rokje en 
gymschoenen, liefst met klittenband en voorzien van de naam van het kind. Dit alles 
graag in een opvallend tasje dat op school mag blijven. Ook de tas voorzien van de 
naam van het kind! Met enige regelmaat komen de gymkleren mee naar huis om 
gewassen te worden. 

 De rugtas van uw kind graag voorzien van de naam van uw kind. 
Op donderdagmiddag is het speelgoedmiddag! Het eigen speelgoed mag dan mee naar 
school. Wilt u erop toezien dat het geen al te kwetsbaar speelgoed is? Wij kunnen niet 
garanderen dat het heel blijft. De kinderen die op school blijven eten mogen ’s morgens 
al iets meenemen. 

 Voor de verjaardag van vader en moeder maken we op school een eenvoudig 
cadeautje. De data kunt u via de mail aan de kleuterjuffen  doorgeven. U mag ook 
gerust deze week een briefje meegeven met daarop de datum van de verjaardag van 
papa/mama. Deze regel geldt alleen  voor de kinderen van groep 1. De 
ouderverjaardagen van groep 2 zijn al bekend. 

 Aan het begin van de kleuterperiode krijgt uw kind een liedboekje. Hierin kunt u de 
liedjes bewaren die uw kind op school leert en op papier mee naar huis krijgt. Dit 
liedboekje is bedoeld voor de gehele kleuterperiode. De psalm van de week geven we 
niet op papier mee. U vindt de psalmenlijst in de schoolgids. 

 We sparen op school allerlei materiaal als dozen en doosjes (niet gescheurd /graag 
platgemaakt), keuken-,wc-rollen, wol, pringlebussen, potjes, luciferdoosjes, 
smartiesdoosjes, kurken, doppen, boterbakjes, ijsdozen en allerlei… Graag minimaal 
tien tegelijk.   

 We hebben ook belangstelling voor verkleedkleren als een bruidsjurk, colbertjasje, 
politiejasje/-pet, brandweerjasje/-helm, jurk van oma, pantoffels van opa, een 
kunststof serviesje, kleine speelgoedautootjes of wat de oude doos ook maar 
oplevert!!!  
 

 
 



Blokfluiten. 
 
Na de herfstvakantie wil juf Post graag verder met haar blokfluitgroep. De kinderen die hier 
vorig jaar (uit groep 4 en 5) mee begonnen zijn kunnen zich weer opgeven om de lessen te 
vervolgen. Wel wil juf Post graag dat deze kinderen zich middels het ingevulde strookje even 
aanmelden. Het lesgeld blijft slechts € 1,00 per keer. Wel zien we graag dat alle deelnemers 
en/of deelneemsters in één keer voor tien lessen afrekenen. Dat bespaart veel administratief 
werk. Geeft u deze week het betreffende strookje (Nr.1) weer mee? NOG GEEN GELD A.U.B.! 
 
Tafeltennis. 
 
Ook dit jaar willen we de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 opnieuw de mogelijkheid 
bieden via school goede tafeltennisbatjes te bestellen. De ervaring leerde ons dat de leerlingen 
met een eigen batje vaak zuiniger omgingen dan met het batje van een ander en dus willen 
we aan het begin van het schooljaar u in de gelegenheid stellen een kwalitatief 
hoogwaardig kunststof batje bij ons te bestellen voor de prijs van € 3,00. Wij zullen, met 
een watervaste stift, de batjes voorzien van de naam. Interesse? Vul het bestelstrookje (Nr. 
2) in en geef het deze week met het geld af bij meester Prosman. 
 
Schoolbibliotheek. 
 
Aan het begin van dit cursusjaar willen we u wijzen op onze omvangrijke schoolbibliotheek. 
Wekelijks kunnen de kinderen twee boeken van school lenen. (voor een vakantie van 
tenminste één week zelfs 4) We hopen 8 september weer te starten met het uitlenen. Wel 
vragen we hiervoor een geringe bijdrage, zodat juf Prosman met regelmaat oude boeken kan 
vervangen door nieuwe exemplaren. We rekenen per kind, per jaar slechts  € 5,00 met een 
maximum van € 12,50 voor een gezin. De kinderen uit groep 3 betalen slechts € 2,50 omdat 
zij pas na de kerstvakantie boeken kunnen meenemen. Ook zijn we vorig jaar gestart met 
kinderen die meer willen lezen de kans te geven een dubbel abonnement af te sluiten. Ze 
betalen dan het dubbele bedrag, maar mogen ook een dubbel aantal leesboeken mee nemen. 
Als u uw kind(eren) gebruik laat maken van onze schoolbieb, dan verzoeken we u vriendelijk 
het desbetreffende strookje (Nr. 3) in te vullen en mee te geven. Gelijktijdig kunt u dan ook 
het verschuldigde bedrag meegeven. Wilt u er wel op toezien dat onze boeken t.z.t. in een 
degelijke tas vervoerd worden? Toen de leerlingen van de onderbouw hun prentenboeken 
meekregen hebben wij ze allemaal een sterke linnen tas met de naam op een sleutelhanger 
meegegeven. Die tas kunnen ze in de jaren na de kleuterperiode gewoon blijven gebruiken 
voor de boeken van onze bib. Worden de boeken te laat ingeleverd, dan volgt er een boete 
van € 0,40 per boek, per week. Helaas ‘verdwijnen’ er weleens boeken. Voor ons is het het 
eenvoudigst als u (bijvoorbeeld via boekhandel Van den Berg) zelf voor een nieuw exemplaar 
zorgt. Lukt dat niet, dan kijken we samen naar een andere passende oplossing.  
 

Info-avond. 

 

Op D.V. dinsdag 30 augustus zijn ’s avonds de deuren van onze school (ingang Beatrixlaan) 

weer geopend voor de jaarlijkse informatieavond. Ook nu zijn we weer bereid u te informeren 

over de gang van zaken in de groepen 1 tot en met 8. We zien graag alle ouders op school 

verschijnen aangezien er onderwerpen ter sprake komen die u als ouder beslist niet mag 

missen. Daarnaast is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij rekenen op uw aller 

belangstelling en …  de koffie staat klaar! Hieronder een overzicht van het programma: 

19.00 – 19.30 uur Groep 1  en  groep 5 20.10 – 20.40 uur Groep 2  en  groep 7 

19.35 – 20.05 uur Groep 3  en  groep 6 20.45 – 21.15 uur Groep 4  en  groep 8 



Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf komt woensdag 28 september en donderdag 29 september weer bij 
ons aan.  Die dagen worden er groeps- en pasfoto’s gemaakt en is er ook dit jaar 
gelegenheid voor de familiekiekjes. De exacte tijden willen we eerst met de fotograaf 
bespreken, maar u hoort die zodra wij die helder hebben.  Wat later krijgen de kinderen 
een kaartje met een inlogcode mee zodat thuis het resultaat bekeken kan worden en 
er direct een bestelling geplaatst kan worden. De totale afhandeling gaat zo veel sneller 
en eenvoudiger. De fotograaf gaf opnieuw de tip: ‘Kleurige kleding geeft het mooiste 
resultaat!’   
 
Verkeersveiligheid.   
 
Enkele opmerkingen die u thuis vast wel even opnieuw met de kids kunt bespreken. 

 De paadjes achter de diverse woningen rond de school zijn alleen bestemd voor de 
bewoners van die woningen. Die moeten onze leerlingen (en ook de ouders!) dus niet 
als openbare fietspaden gaan gebruiken. Wilt u er ook op letten?  

 Rond de herfstvakantie worden de fietsen van de kinderen van de groepen 5 tot en 
met 8 op school op veiligheid gekeurd. Zou u nu al eens kritisch naar de fietsen van 
uw kind(eren) willen kijken? Wij maken ons echt zorgen als er een kind op een gammel 
karretje of met hele slechte remmen het schoolplein komt oprijden.  

 Gaan de kinderen na schooltijd soms met andere kinderen mee naar huis en moet de 
fiets op school blijven, dan kan dat, maar dan moet de fiets wel in de schuur worden 
gezet. Daar staan ze veilig achter slot en grendel.  

 Als school hebben we ook te maken met buren. Die mensen parkeren graag hun auto 
voor de eigen deur. Als de schoolbel aan-  of uitgaat geeft dat een hele drukte in die 
smalle straatjes. Het gevaar bestaat dat de nog vaak op hun fietsje slingerende 
schoolkinderen een geparkeerde auto schampen. Dan wordt er bij ons aan de schoolbel 
getrokken om de schade te vergoeden. Natuurlijk gaan wij daar niet klakkeloos op in, 
maar het zorgt wel voor moeilijke situaties en ook wij hebben liever een goede buur 
dan een verre vriend. Wilt u er dus een beetje op letten bij het halen en brengen van 
de kinderen? We zetten de hekken wagenwijd open en dus… blijf niet met uw (bak-) 
fiets op straat, maar kom op het plein! 

 In het verleden spraken we met elkaar af om de Irenelaan en de Beatrixlaan als 
eenrichtingswegen te gebruiken. Dus gaan we ook nu weer met onze auto’s allemaal 
vanaf de Julianalaan de Irenelaan en vanaf de Bernhardlaan de Beatrixlaan in.  

 Verder kon u in de schoolkrant al lezen dat moeder Paardenkooper stopt als 
verkeersmoeder. Nu zijn we op zoek naar een opvolger. Wie zou het leuk vinden om 
zich schoolbreed, ter ondersteuning van de leerkrachten, in te zetten voor veilig 
verkeer? Voelt u hier iets voor of wilt hier meer over weten, neem dan gerust contact 
op met meester Prosman. 
 

Slotopmerkingen: 
 

 De tijden waarop de school uitgaat, zijn wel bekend, maar voor de duidelijkheid willen 
we nog wel even de begintijden van de school vermelden. Iedere dag beginnen we nu 
weer ’s morgens om 08.45 uur en ’s middags (m.u.v. de woensdag) om 13.15 uur. 
Dat moet iedereen kunnen onthouden en ……… wij beginnen graag op tijd. 

 Een kwartier voor de begintijden mogen de kinderen op school verschijnen. Niet 
eerder, want dan is er ’s morgens nog geen pleinwacht en tijdens de middagpauze 
zijn de schoolhekken gesloten. Om 13.00 uur gaan die pas weer open! Let u er ook op 
zodat de kinderen niet nodeloos voor het schoolhek behoeven te wachten. 



 Na 31 mei 2023 worden er geen nieuwe leerlingen meer aan de eerste groep 
toegevoegd. De kinderen die vanaf die datum 4 jaar worden kunnen pas na de 
zomervakantie naar school. 

 De gevonden voorwerpen belanden ook dit jaar weer in een verzamelkrat bij groep 
vijf. Zijn de kinderen iets kwijt, dan kunnen ze het daar misschien weer terugvinden. 
Op dit moment zit die krat bijna vol. Dat is allemaal op school blijven liggen na het 
vorige cursusjaar. Komt u deze week even langs als u iets mist? Vrijdag wordt de bak 
geleegd en beginnen we weer opnieuw. Om zoekraken te voorkomen raden wij 
iedereen aan kleding, tassen, bekers en broodtrommels van een naam te voorzien. 

 Op school sparen we nog steeds postzegels en schone plastic doppen van flessen en 
pakken. Ook kunt u nog steeds uw gebruikte frituurvet kwijt in de gele kliko in één van 
onze bergingen.  

 Enkele jaren terug begonnen we ermee dat de kinderen geen drinken in pakjes meer 
meenamen, maar in flessen of goed afsluitbare bekers. Dat is toen goed opgepakt. 
Daar gaan we graag mee verder want zo sparen we ons milieu. 

 ´De jarige trakteert.´ Zo zeggen we dat toch? Dat houden we er graag in bij ons op 
school.  Door het hele Coronagebeuren werd dat trakteren beperkt tot alleen in de 
eigen groep. Dat is de leerkrachten heel goed bevallen omdat het dan langer rustig 
blijft in de klassen en er minder kostbare lestijd verloren gaat. In het vorige cursusjaar 
werden er nog wel met grote regelmaat traktaties voor de meesters en juffen in de 
personeelskamer neergezet. En die werden ook echt met smaak genoten, maar…… 
soms wordt dat wel eens een beetje te veel van het goede. ‘Overdaad schaadt’ zeggen 
we dan. Natuurlijk gaan we die vaak overheerlijke traktaties niet verbieden, maar wat 
ons betreft mag u, zonder dat we iemand voor het hoofd willen stoten,  dat trakteren 
gerust achterwege laten. 

 
 
 
Agenda                                           (Voor alle voornemens en data geldt:  Deo Volente…) 
 
Donderdag      8 september Start schoolbibliotheek. 

Vrijdag    9 september Groep 2 vrij. 

Vrijdag 23 september Groep 2, 3 en 4 vrij. 

Woensdag  28 september Schoolfotograaf (’s morgens)  

Donderdag  29 september Schoolfotograaf de hele dag 

Maandag   3 oktober Volgende nieuwsbrief. 

Dinsdag    4 oktober Personeelsvergadermiddag, de kinderen zijn dan vrij! 

 
 
 

De strookjes bij deze nieuwsbrief vóór  26 augustus inleveren 
a.u.b.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



strookje nr. 1  
 
 
Blokfluitcursus. 
 
Voor het vervolg van de blokfluitcursus geeft zich op:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  (naam)  
 

 
Graag inleveren vóór 26 augustus bij de eigen juf of meester of bij juf Post 

 
 
 

-----------------------------------------------------------strookje nr. 2  ----------------------------------- 
 
 
Tafeltennisbatjes. 

 
De vader en/of moeder van 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
bestellen bij deze  ……… *  tafeltennisbat(jes) voor de prijs van € 3,00 per stuk. (*aantal 
invullen a.u.b.) 

 
Graag inleveren vóór 26 augustus bij meester Prosman. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------strookje nr.3 ---------------------------------- 

 
 
 
Schoolbibliotheek. 
 
Voor de schoolbibliotheek geven zich op van de familie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………(achternaam) 
 
…………………………………………………………………………………………(adres) de volgende kinderen: 
 

1. …………………………………………… E of D*  2. …………………………………………  E of D* 
 

3. …………………………………………… E of D*  4. …………………………………………  E of D* 
 
(* Enkel of Dubbel abonnement. Doorkruisen wat niet van toepassing is.) 
 
Hiervoor wordt het bedrag van  € ……,… betaald. 
 

Graag inleveren vóór 26 augustus bij juf of meester Prosman. 


