
 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 
Beste ouders/verzorgers,  

Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:  

• Kennismakingsgesprekken en kijkje in de klas 

• DIA-toetsen 

• Schooltijden en op tijd komen 

• Verkeersveiligheid 

• Kinderboekenweek 

• CO2 meters 

• Belangrijke data voor uw agenda   

Kennismakingsgesprekken 

De afgelopen weken zijn de kennismakingsgesprekken geweest en hebben de meeste ouders een 

kijkje in de klas van hun kind(eren) kunnen nemen. We hopen dat u op deze manier een indruk 

heeft gekregen hoe het in de groep is. Ook heeft u een informatieboekje ontvangen. Mocht u 

daar informatie in missen, geef het dan door aan de leerkracht.  

Dia toetsen 

Ook dit jaar hebben we de begintoetsen van DIA taal afgenomen. De toetsen worden 

vergeleken met de eindtoetsen. Zo weten we direct bij welke onderdelen sommige kinderen 

extra hulp nodig hebben.  

Schooltijden en op tijd komen  

Zoals u weet zijn we dit schooljaar gestart met totaal 10 uur leertijduitbreiding. Een stukje van 

die uren zit in de ochtend. De deuren gaan om 8.15 uur open en de kinderen kunnen dan in de 

klas al starten met opdrachten. We merken al dat veel kinderen om 8.15 uur komen en direct 

naar de klas gaan. We hopen dat ook alle andere kinderen om 8.15 uur aanwezig kunnen zijn. 

Let u er ook op dat uw kind op tijd is? Bij 6 keer en 9 keer te laat zult u een brief ontvangen. 

Wanneer uw kind 12 keer of vaker te laat komt, wordt er een melding bij leerplicht gedaan. 

 

Studiedagen 

De meeste studiedagen zullen dit schooljaar opgevangen worden door Alfabet Plus. Dit is de 

partner waar wij mee samenwerken. Tijdens deze dagen zullen de kinderen voornamelijk 

technieklessen aangeboden krijgen.  

De kleuters hebben op deze dagen wel vrij, omdat zij meer schooluren draaien dan wettelijk 

nodig is. 

 

Verkeersveiligheid 

Vorig schooljaar hebben wij een aantal acties gevoerd omtrent de verkeersveiligheid rondom de 

school. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat er kinderen in de straat bij de hoofdingang 

(Geeresteinstraat) worden afgezet, dat auto’s daar achteruit rijden of ouders uitstappen om 

nog iets tegen de leerkracht te zeggen. Zeker aan deze kant van de school zorgt dit voor heel 

onveilige situaties. We vragen u met klem uw kind niet hier af te zetten met de auto. 

 

 



 

 
 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 5 oktober is op feestelijke wijze de Kinderboekenweek op het schoolplein 

geopend. Het leesbeest was aanwezig. Gedurende de dag is ook het leesalarm een aantal keren 

te horen geweest. Iedereen gaat dan meteen lezen. Op Instagram, Facebook en Parro zijn de 

foto’s en filmpjes te zien. Het thema van de Kinderboeken week is Gi-ga-groen. Dit is ook al 

terug te zien in de school. 

 

       

CO2 meters 

In alle klassen zijn in het begin van het schooljaar CO2 meters geïnstalleerd. De CO2 meters 

moeten helpen om de luchtkwaliteit in het klaslokaal te bewaken. Wanneer de concentratie CO2 

te hoog is kunnen kinderen zich slechter concentreren. Ventilatie is ook in verband met de 

corona erg belangrijk. Wanneer de meter te hoog oploopt moet er geventileerd worden en zal 

de leerkracht ramen open zetten. Zorgt u er dus voor dat uw kind een vestje bij zich heeft 

voor het geval het iets kouder in de klas wordt. 

 

Belangrijke data voor uw agenda  

Woensdag 5 oktober start Kinderboekenweek 

Dinsdag 11 oktober studiedag. Alleen groepen 1 en 2 zijn vrij 

Donderdag 3 november studiedag. Alleen groepen 1 en 2 zijn vrij 

    


