
 

 
 

----------------------------------------  maandbrief september 2018  -----------------------------------                                                                          
 

Geachte ouders / verzorgers, 
 

Hierbij een extra maandbrief voor september 2018.  
 

Invulformulieren. 

In augustus heeft u een aantal formuleren mee naar huis gehad. Niet alles is door iedereen al 
ingeleverd. 

Met nadruk wijzen wij u er nogmaals op dat inleveren voor ons en u belangrijk is. De regels en 
afspraken zijn dan voor iedereen helder en duidelijk. Dus .. invullen en inleveren: z.s.m. 

Bij voorbaat dank. 

Formulier 1: 
* telefoonnummers / e mailadressen  

* hulpouders lezen 
* ouderparticipatie: helpen bij diverse activiteiten 

Formulier 2 ging over het gebruik van beeldmateriaal en andere zaken m.b.t. de AVG. 

 
Brief ouderraad over ouderbijdrage: s.v.p. inleveren, voorzien van handtekening van ouder/verzorger 

voor akkoord.  
 

Informatieavond. 
In alle groepen zijn de afgelopen weken informatieavonden gehouden. De opkomst in alle groepen 

was hoog. Er is in alle groepen gesproken over het onderwijsaanbod en over andere zaken m.b.t. 

school. Wij hebben deze avonden als succesvol en erg plezierig ervaren. Bedankt voor uw komst en 
betrokkenheid. 

 
Leestoetsen ‘Estafette’ (groep 4 t/m 8). 

In overleg met de intern-begeleider hebben we besloten de leerlingen van groep 4 t/m 8 pas na de 

herfstvakantie te toetsen op hun leesniveau. In oktober hebben alle groepen het eerste gedeelte van 
de leerstof t/m februari 2019 afgerond (de kinderen moeten per ½ jaar 2 leesboeken en werkboeken 

uitwerken). Na deze toetsen wordt bepaald of de kinderen met de groep meedoen of zelfstandig 
werken met de Estafetteloper (Plus-lezers). 

 
Zwemles groep 4/5.  

Denkt u nog aan het betalen van de bijdrage van 50 euro aan zwembad De Wellen voor het 

deelnemen aan de zwemles? Dit bedrag ‘moet’ uiterlijk 1 oktober zijn betaald aan het zwembad.  
Het werkplan schoolzwemmen 2018-2019 ligt ter inzage bij juf Marja Gerards.  

 
Korfbal. 

Woensdagmiddag 26 september vindt voor de groepen 3 t/m 8 het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats 

op de velden van Oranje Zwart. We hopen dat veel kinderen aan deze wedstrijden mee willen doen! 
De aanmeldformulieren zijn al met de kinderen mee naar huis gegaan.  

Kinderen die nog geen aanmeldformulier hebben gekregen, kunnen hierom vragen bij juf Marja 
Gerards of zich via de mail t/m maandag aanmelden bij hun groepsleerkracht. 

 
Zending. 
Net als vorig schooljaar gaat de zending ook dit schooljaar naar de stichting ‘Kinderen van de 

voedselbank’.  
De doelstelling van deze stichting is:  

-Het bestrijden van kinderarmoede in Nederland. 

-Het verrichten van alle verdere handelingen die daartoe bevorderlijk zijn.  
-De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verspreiden van goederen. 

Op dinsdag wordt in alle groepen extra aandacht besteed aan de zending.  
 

 
 

 



 
Stagiaires in het onderwijs. 

In de toekomst dreigt een groot lerarentekort. Het vinden van invallers is nu al een groot probleem. 

Gelukkig zijn er nog steeds mensen die met veel enthousiasme de opleiding tot leerkracht primair 
onderwijs willen volgen om daarna in het onderwijs werkzaam te zijn. 

De komende maanden zullen 2 personen die deze opleiding volgen stage lopen op onze school.  
Op donderdag loopt juf Jet Overvoorde stage in groep 3 bij juf Mariëlle Reedijk en op deze dag loopt 

in groep 4/5 juf Patricia Bestebreur stage bij juf Mariëtte Bouman.   

 
Vragenlijst contacten met ouders. 

Via de mail heeft u onlangs een korte vragenlijst gehad over de contacten tussen ouders en school. 
Aan het einde van deze vragenlijst kon u tips, tops en suggesties met ons delen. Een aantal mensen 

heeft deze vragenlijst al ingevuld. We zijn erg blij met deze feedback. Door uw antwoorden kunnen 
wij nog beter invulling geven aan Educatief Partnerschap, om met elkaar te werken aan de optimale 

ontwikkeling van de kinderen. 

 
Kledingcontainer. 

Bij school komt volgende week een kledingcontainer te staan van Gokhan Textiel B.V. uit Roosendaal.   
Dit is een een kleding recycling bedrijf dat landelijk kleding inzamelt met behulp van kledingboxen.  

De kleding die wordt ingezameld worden verzonden naar derde wereld landen. 

De school krijgt een mooie vergoeding van  € 0,40 per kg voor het deelnemen aan deze actie. 
De container blijft het gehele jaar bij school staan! De ouderraad en het team bevelen deze actie van 

harte bij u aan. 

Met vriendelijke groet,  
namens ieder,  

 
dhr. S. van Schaik.  


