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Mededelingen vanuit de directie 

 

Het schooljaar is weer enkele weken “oud”. Het dagelijks ritme is weer door iedereen 
opgepakt. We hebben er aan moeten wennen dat de schooltijden gewijzigd zijn. We zetten 
ze nog eens op een rijtje: 
 
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 -15.00 uur 
woensdag: 8.30 - 12.30 uur 
Groep 1/2 heeft op vrijdag geen school. 
De poorten van de school gaan om 8.20 uur en 12.45 uur open. Kom dus niet te vroeg naar 
school; maar zorg wel dat je op tijd bent! Te laat komen is voor iedereen vervelend. 
 
Ook dit schooljaar gaan we er met zijn allen een mooi jaar van maken. Dit doen wij SAMEN 
als team, met de kinderen en met de ouders.  
 

 
 
INLEVEREN FORMULIEREN: 
Wij hebben nog niet van iedereen de ingevulde formulieren gekregen. Graag deze week inleveren op 
school!!! De noodformulieren zijn voor ons zeer belangrijk: dan kunnen we in geval van een 
noodsituatie snel contact opnemen. Dit is in het belang van jullie kind(eren). 
 

 



Website/BasisOnline Ouderportaal: 
De website van de school is nog niet volledig bijgewerkt. Dit staat wel op de planning. 
Op BasisOnline Ouderportaal zullen de belangrijkste nieuwsberichten het hele schooljaar 
blijven staan, zodat jullie altijd iets nog eens kunnen opzoeken. 
 
De vakanties/vrije dagen zetten we nogmaals in deze nieuwsbrief. Deze staan natuurlijk ook 
op de kalender die jullie in de eerste schoolweek ontvangen hebben. 

 
Vakanties/vrije dagen  
Studiedag Wijzers  

in Onderwijs 12-09  
Herfstvakantie 14-10 t/m 18-10 
Studiedag school 18-11  
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Studiemiddag 23-01 
Studiedag school 03-02 
Carnaval 24-02 t/m 28-02 
2e Paasdag 13-04  
Meivakantie 27-04 t/m 08-05 
Hemelvaart 21-05 + 22-05  
Pinksteren 01-06  
Studiedag school 15-06 
Laatste schooldag 10-07 ‘s middags 
Zomervakantie 13-07 t/m 21-08  
 
Groep 3/4 heeft nog 4 extra vrijdagen VRIJ: 27-09; 06-12; 14-02; 20-03 
 
Voor de groepen 1 en 2 geldt een wijziging van schooldagen i.v.m. activiteiten die door de hele school 
worden uitgevoerd. Dit houdt het volgende in: 
Maandag 16 december VRIJ; vrijdag 20 december Kerstviering 
Maandag 17 februari VRIJ; vrijdag 21 februari Carnavalsviering 
Maandag 6 april VRIJ; vrijdag 10 april Paas-sportdag 
 
Voetbalveld Slekkerboys: 
We mogen gebruik maken van het oefenveld van de Slekkerboys! Dit gaan we zeker doen tijdens 
gymlessen of andere buiten(speel)activiteiten. 
 

 



Begrijpend lezen/ begrijpend luisteren 

 

Vorig schooljaar was één van de speerpunten begrijpend lezen/ begrijpend luisteren. We zijn 
als team bezig geweest om ons hierin te verdiepen omdat we hogere opbrengsten willen bij 
begrijpend lezen. 

Door hier samen over te praten, literatuurstudie te doen, te gaan kijken op andere scholen 
zijn we tot een aantal afspraken gekomen: 
- Begrijpend luisteren groep 1/2 : wat? wie? waar? hoe? vragen n.a.v. een verhaal 
- Begrijpend lezen ook bij andere vakken inzetten. 
- Aan de slag met de vernieuwde Nieuwsbegrip 
- 2x de tekst lezen bij estafette lezen 
- Gebruik van CITO trainer in groep 4 t/m 8 

Natuurlijk blijven we nauwgezet volgen of de aanpak het gewenste resultaat oplevert. 

 

 
 

Mededelingen vanuit medezeggenschapsraad 

 
De eerste bijeenkomst van de MR zal zijn op dinsdag 17 september om 19.30 uur. 

 

Mededelingen vanuit oudervereniging 

 

Oproep nieuwe leden OV: 
In 2013 hebben zij mij Corina Hendriks, mama van Nadine Thoolen, gevraagd om de OV te 
versterken en heb ik de taak overgenomen van het secretariaat. Met veel plezier vervul ik 
deze afwisselende functie. Aangezien Nadine in groep 7 zit, wil ik volgend schooljaar mijn 
functie als secretaresse beëindigen. Om een goede overdracht te kunnen doen, is de OV op 
zoek naar een opvolger voor het secretariaat. Voor diegene die interesse heeft of meer wil 
weten wat de functie precies inhoudt, bel mij dan gerust: 06-13176562. 

 



 

Verkeersmededelingen 

 

De beste tips om veilig naar school te gaan! 
1. Ga niet te laat slapen 

 
2. Kijk 's avonds naar het weerbericht op het Jeugdjournaal en leg je kleren meteen 
klaar voor de volgende ochtend.  
3. Zorg dat je zelf een wekker hebt en sta op tijd op. 

 
4. Ga niet met een lege maag naar school, maar ontbijt goed.  
5. Ga ruim op tijd van huis. Dan hoef je je niet te haasten. 
6. Neem je bagage veilig mee; dus onder stevige snelbinders, in een fietstas of in 
een rugzak. Hang nooit een tas aan het stuur.  
7. Sla je linksaf met de fiets? Kijk altijd eerst achterom.  
8. Ga nooit vlak voor een auto langs.  
9.. Rood licht betekent stoppen!  
10. Indien je mobiel hebt, ga off-line.  
11. Fiets je in de groep? Stoei niet en let op elkaar. 
12. Houd op een drukke weg allebei je handen stevig aan het stuur.  
13. Zorg er voor dat je fiets goed in orde is. Houd eventueel zelf een fietscontrole. 
14. Ga nooit naast een vrachtwagen fietsen. Blijf er liever op ruime afstand achter. 
Dat is veel veiliger. 
 
 

 



Agenda september/oktober 

 

10 september: Schoolmis Schilberg groep 5 t/m 8 

19.30 uur: Bijeenkomst oudervereniging 

12 september: Studiedag Wijzers in Onderwijs: leerlingen VRIJ! 

17 september: 19.30 uur: MR-vergadering 

27 september: Groep 3/4 VRIJ 

2 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek:”Reis mee” 

7 oktober: Techniek/Fietsclinic “Petje af” 

14 t/m 18 oktober: Herfstvakantie 

23 oktober: IKL-project groep 7/8 

 

 

 

 

 

 


