
 Parkeren, brengen en halen: Als het enigszins mogelijk is, breng uw kind niet met 

de auto naar school. 

Uitleg: We hoeven bijna geen rekening meer te houden met de coronamaatregelen. Bij-
na, want heb je corona dan moet je nog steeds in quarantaine en op bepaalde plekken 
(zoals het openbaar vervoer) moet je nog een mondkapje dragen. De kans bestaat dat 

volgende week alle maatregelen komen te vervallen.  

Ouders/verzorgers mogen gelukkig weer de school in. Samen met u proberen we te rege-
len dat niet iedereen tegelijk de school inkomt. Toen ouders/verzorgers de school niet in 
mochten hebben we gezien dat er minder problemen waren bij het parkeren tijdens het 
brengen/halen van de kinderen. Nu ouders/verzorgers wel weer deels de school in mo-

gen lopen we de kans dat de drukte toeneemt. Binnenkort start ook nog de bouw van de 
appartementen tegenover de parkeerplaats. Hoewel de gemeente en de opdrachtgever 
er alles aan doen om  te voorkomen dat dit extra drukte meebrengt tijdens het brengen 
en halen, is dit wel iets om rekening mee te houden. Samen (Windwijzer, Ontdekking en 
wijkagent) kijken we regelmatig hoe het gaat bij het brengen en halen. Het gaat gelukkig 
vaker goed dan fout. Maar laten we scherp blijven. Recentelijk ging het namelijk bijna fout 
omdat een auto met te hoge snelheid reed nabij de scholen op het drukste moment van 
de dag. Gelukkig liep het goed af, maar de schrik zat en zit er weer stevig in. Op een plek 
waar veel kinderen en verkeer samenkomt is het zaak om goed rekening te houden met 
elkaar en rustig te blijven. We kunnen van alles regelen, maar het is uiteindelijk de verant-

woordelijkheid van ons allen om ons goed en verstandig te gedragen in het verkeer.  

 Het 10-uurtje is fruit en drinken (geen prik en waak voor te veel suiker) en geen 

koek of snoep. U bent vrij in wat u uw kind meegeeft voor de lunch. 

Uitleg: Bij het informatiegesprek geven we dit al aan. Om 10 uur fruit en fruitdrank. Voor 
dit laatste de opmerkingen dat een aantal fruitdranken veel suiker bevat. Water met ci-
troen heeft onze voorkeur. De inhoud van de lunchtrommel schrijven we niet voor. Vul 

deze verstandig. Op pagina 2 kunt u meer lezen. 

 We zien u graag weer in de school, maar niet allemaal tegelijk. 

Uitleg: er is geen coronamaatregel meer die zegt dat u de school niet in mag komen. Ko-
men van een groep alle ouders/verzorgers tegelijk mee naar binnen dan is dit weliswaar 
heel gezellig, maar er zitten ook nadelen aan. Wat zijn de voordelen van niet allemaal te-
gelijk het lokaal in: de dag start voor de kinderen rustiger. Kinderen gedragen zich een 
stuk zelfstandiger. Ouders/verzorgers hebben meer ruimte om de klas te bekijken en con-
tact te hebben met de leerkracht. Het lukt beter om op tijd de lesdag te beginnen (minder 
kinderen zijn (te) laat). Meer auto’s zijn kort bij school en dit geeft minder parkeerlast bij 
het brengen. Nu regelen we de mate van inloop per parallel en dit kan per parallel ver-

schillend zijn. Wij werken toe naar een punt dat we het niet meer hoeven te regelen, 
maar dat het voor iedereen heel “gewoon” is dat we niet meer met heel veel mensen te-

gelijk in de school zijn.  

 Uw kind krijgt meer mee dan u wellicht denkt.  Houd daar rekening mee. 

Uitleg: De inval van Rusland in Oekraïne raakt de mensen in Oekraïne direct en heftig,  
maar het raakt ons, op een ander niveau, allemaal. Het is belangrijk dat we goed kijken 
wat dit doet met onze kinderen. Wees u er van bewust dat kinderen vaak veel meer mee-
krijgen dan u wellicht denkt. Het kan kinderen zorgelijk en somber maken. We nemen 
kinderen serieus, maar moeten tegelijk voorkomen dat ze het leed van de wereld op hun 
schouders dragen. Laten we samen goed op onze kinderen letten en laten we elkaar, 

daar waar nodig, ondersteunen.  

        Hans van Kooten. 
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Wat zit er in een broodtrommel? 

Op onze school is de regel dat het 10-uurtje bestaat uit fruit en/of fruitdrank. Bij de fruitdrank lie-

ver geen drank met veel suiker. Water met bijvoorbeeld citroen heeft onze voorkeur. U bent er 

vrij in om te bepalen wat u uw kind meegeeft voor de lunch. We zien echter een toename van 

snoep en andere zoetigheid in de lunchtrommel.  

We zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor zo gezond mogelijke voeding bij ons alle-

maal ligt. We verbieden snoep niet, maar we moedigen het zeker niet aan. Laten we er vooral 

met elkaar voor zorgen dat het met mate is. Wees u er van be-

wust dat kinderen in elkaars lunchtrommel kijken. Dat u in-

vloed heeft op een ander kind en omgekeerd natuurlijk ook. 

Beperk daarom het meegeven van snoepgoed. Ons advies: de 

regel is geen snoep meegeven, maar af en toe kun je een uit-

zondering maken.   

Trakteren in de klas 

We vragen u ook om na te denken over het trakteren in de klas.  

Trakteer met mate en het liefst gezond. Uw kind is niet het enige kind in de klas en laten we voor-

al voorkomen dat het gevoel bij kinderen en ouders/verzorgers ontstaat dat het meer, groter en 

mooier moet dan de traktaties van andere kinderen. 

 

Broertje/zusje aanmelden 

Heeft u uw kind( eren) al bij ons aangemeld? Zo niet, 

vraag dan een aanmeldformulier bij de administratie. 

Beter te vroeg ingeschreven dan te laat en op de 

wachtlijst terecht komen. 

 

Theater 

We streven ernaar dat alle groepen jaarlijks een keer deelnemen aan een 

theatervoorstelling. Helaas zijn door de maatregelen rond corona de afge-

lopen 2 jaar de nodige voorstellingen komen te vervallen. Met name dit 

schooljaar compenseren we het wegvallen van deze voorstellingen met 

de nodige lessen van vakdocenten. Vakdocenten die lessen drama, mu-

ziek en dans geven in de groepen.  

In de oorspronkelijke planning stond ook voor de maand maart een theatervoorstelling. Ook de-

ze voorstelling is komen te vervallen nu we lessen met vakdocenten geven. 

Komend schooljaar nemen we de voorstellingen door groepen weer op in de planning en hopen 

oprecht dat alles “gewoon” volgens planning uitgevoerd kan worden. 



 



 

Nieuwe plek bibliotheek 

  

Vlak voor de kerstvakantie zijn wij druk bezig geweest met de verhuizing naar een nieuwe plek voor de 
bibliotheek. 

Van een kleine ruimte, waar alles aan de kant moest voor de musical,  naar een mooi en groot lokaal.  

Nadat we alle boeken en kasten naar de nieuwe bieb hadden gebracht, kon op maandag 7 februari dan 
eindelijk de nieuwe bieb open! 

Wat zijn wij blij en trots op de nieuwe bibliotheek! 

Uiteraard zou de bieb niet draaien zonder hulpouders, dus bij deze wil ik de hulpouders dan ook heel erg 
bedanken voor jullie inzet, flexibiliteit en enthousiasme. 

 Groetjes juf Myrna (coördinator bibliotheek) 

 


