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Beste ouders, 
  
Deze week wil ik beginnen met een bedankje. Vorige week vroeg ik u om nog even tijd vrij te maken voor het 
invullen van de tevredenheidsenquête.  Daar heeft een grote groep ouders gehoor aan gegeven en daarvoor dank. 
Maar we hebben nog een paar dagen, daar de enquête tot maandag 3 december kan worden ingevuld.  Dus doe ik u 
nogmaals het verzoek om deze laatste dagen te gebruiken om daarmee boven de 50% uit te gaan komen. Op het 
moment dat ik dit schrijf heb ik net een tweede  terugkoppeling gehad en stond de score op 43 %. 
De 50% moet dus haalbaar zijn. Doet u mee?  
  
Helaas ook opnieuw enige informatie over de afwezigheid/ aanwezigheid van leerkrachten. Juf José blijft voorlopig 
afwezig. Daarnaast moesten we deze week één of meerdere dagen ook nog andere collega's missen door ziekte en 
dan wordt het toch spannend. Juf Annemarie, juf Carla en juf Iris waren één of meer dagen afwezig. Deze week 
hebben we gelukkig bijna alle vervangingen weer kunnen regelen via de invalpool. Alleen groep 8b heeft 
dinsdagmiddag geen vervanging gehad en was verdeeld over diverse groepen. Morgen is er helaas ook geen 
vervanging voor juf Iris en zullen de leerlingen van groep 8B vrij zijn. Dit is via Social Schools aan alle ouders kenbaar 
gemaakt. Volgende week hopen we dat iedereen er weer is. 
  
Een ander punt wat ik aan u wil doorgeven is het onderwerp reclame in de nieuwsbrief. Na een opmerking en vraag 
in september jl. hebben wij daar met het MT over gesproken en kwamen we ook tot de conclusie dat de nieuwsbrief 
geen medium is om reclame in te plaatsen van diverse activiteiten en acties. Wij zullen dus nu zeer nauwkeurig 
afwegen of een doorgestuurd bericht of verzoek wel past in de nieuwsbrief.  En het zal dus in de meeste gevallen zo 
zijn dat een onderwerp niet wordt opgenomen in de nieuwsbrief. Tot zover deze week de informatie. wij wensen u 
een goed weekend en uiteraard een gezellige Sinterklaasviering.         
 
Met vriendelijke groet, 
  
Evert Jonker 
directeur  
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DATA / ACTIVITEITEN 
December 
5        Sinterklaas op school 
6        Inloopochtend leerlingen tot 09.30 uur 
14      (foute) Kersttruiendag 
20      Kerstdiner /  Leerlingen middag vrij! 
22 dec. t/m 6 jan   KERSTVAKANTIE 

JARIGEN 
30 nov. t/m 6 dec. 
Groep: 
1-2 C:   Kick 
1-2 D:   Eline 
3 A:       Doortje en Dusty 
5 A:       Daan 
5 B:       Luc 
6 A:       Julia 
8 A:       Rick 
8 B:       Kay 
 
 



Sinterklaas 
Gisteren waren de schoenen in de groepen 1 t/m 4 (behalve groep 1-2 D, die zet hun schoen vandaag) weer gevuld 

door de Sint en zijn Pieten. Ze hadden er wel weer een rommeltje van gemaakt en er 
werd dus ook druk opgeruimd in de div. groepen. Niet iedereen had het juiste 
cadeautje in zijn/haar schoen, helaas. Maar ja, wat wil je dan ook met Pieten die niet 
kunnen lezen en alles verkeerd inpakken. Maar niet getreurd…ze hebben beloofd dat 
alles weer goed zal komen! 
De groepen 5 t/m 8 hadden hun speurtocht door de school: plaatjes zoeken in de 
gangen van de school, daar dan een rebus 
mee oplossen, woorden maken en die 
tenslotte weer omzetten in een berijpelijke 
zin. Als de ouderraad de zin goedgekeurd 
had, mochten ze hun zak met cadeautjes 
meenemen. Al met al ….een feestelijke 
ochtend! 
 
 

 
Sint-informatie voor 5 december wordt komende maandag naar u 
gemaild!! 
 
 
Verkeer 
Tijdens deze “natte”dagen is het vaak extra druk rondom de school v.w.b. het verkeer. Met name de toestroom van 

ouders met auto’s is enorm. De verkeersveiligheid  wordt hier helaas niet beter op. 
Daarom nog een oproepje om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 
komen, tenzij het echt niet anders kan. Als iedereen hier aan denkt en rekening met 
elkaar houdt in het verkeer, moet het goed komen. 
 

 
Pleinafspraken 
Ter herinnering nog een paar afspraken  voor op het schoolplein die momenteel nog wel eens vergeten worden. De 
afspraak is dat er géén rijdende voorwerpen op het plein mogen worden gebruikt. Dus helaas óók niet de mooie 
skateboards die groep 7 via de speurtocht hebben gekregen! Hoe jammer dit ook is………  
Het plein opgaan doe je  voor aanvang van school via het schoolplein zelf, dus niet via de hoofdingang en dan 
doorlopen naar het schoolplein! Dit is logistiek veiliger voor de kleuters van de groepen 1 en 2, vooral nu de hal zo 
mooi versierd is, maar er meer obstakels in het looppad staan. Als ook de ouders hierop letten, worden de botsingen 
in de hal vanzelf minder ;-) 
 
 
 


