
  

Nieuwsbrief 6 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
3 febr. Studiedag: leerlingen vrij 

6 febr. 13.15-13.45 uur: Zevensprong show groep 3 en 4 en eerste opvangklas 

7 febr. 8.30 uur: Koffiemoment ouders 

10 febr. Kleuters vrije dag 

14 febr. 14.00 uur: Kijkmiddag groep 3 t/m 8 

14 febr. Rapport mee 

16 febr. Juf Marleen jarig 

18 en 20 febr. 10 minuten gesprekken 

21 febr. Carnaval 

24 febr. t/m 28 febr. Voorjaarsvakantie 

14 febr. Rapport mee                                             

 

Voorwoord 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
En dan is de eerste maand van 2020 alweer voorbij. De komende maand 

ontvangen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar. In de 
oudergesprekken zullen we met u o.a. gaan kijken naar het welbevinden van 
uw kind (eren) op school en daarnaast naar de vorderingen die hij/zij maakt. 

Komende maand vieren wij ook het jaarlijkse carnavalsfeest en dan komt de 
krokusvakantie alweer in zicht. In deze nieuwsbrief meer informatie over de 

activiteiten in de maand februari. Veel leesplezier!  
Vriendelijke groet, 
Richard Kwak 
 

Looproutes in de school 
Zoals u weet, hebben wij drie ingangen in de school:   

 één voor kleuters  

 één voor de groepen de 3 en 4 en de eerste opvang klas 

 één voor de groepen 5 tot en met 8.  

Vriendelijke verzoek om de juiste ingang te gebruiken. We zien nu ouders van 
kinderen van groep 3 en 4 hun kind gedag zeggen en vervolgens via dezelfde 

ingang naar binnen lopen om hun kleuter weg te brengen. Gezien de drukte die 
dit met zich meebrengt, zou het fijn zijn als u voordat de bel gaat uw kind al 
gedag zegt zodat u via de kleuteringang naar binnen kan. 

We hebben binnen de school de afspraak dat de rode vloerbedekking in de 
school om op te lopen en de gele vloerbedekking in de school als werkruimte 

voor kinderen bedoeld is. De ruimte in de school met de teamkamer, keuken en 
kopieerapparaat is voor u als ouder te bewandelen. Kinderen mogen hier echter 

niet alleen doorheen lopen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

http://www.zevensprong.nu/


 

Medicatie 
Soms hebben leerlingen een medicijn bij zich wat door 
kinderen zelf ingenomen wordt. Echter, komt het ook voor 

dat het gewenst is dat de leerkracht hierin een rol vervult. 
Op het moment dat leerkrachten betrokken worden bij het innemen/ toedienen 
van het medicijn, dient er een toestemmingsformulier door ouders ingevuld te 

worden. Alle leerkrachten in de school zijn in bezit van dit formulier. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld ook om het innemen van een paracetamol. Wees als ouder 

dus alert op het feit dat wij niks toedienen zonder uw schriftelijke toestemming. 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Verkeerssituatie 
Het zal u niet ontgaan zijn de verkeerssituatie rondom de school ronduit 

gevaarlijk is. Dit heeft voornamelijk met de gebruikers te maken en dat zijn wij 
met z’n allen. Mensen die midden op straat hun kind uit de auto laten stappen, 

op de stoep parkeren etc. Als school zijn wij nog steeds volop in overleg met de 
gemeente over de verkeerssituatie. We hopen dat de voorstellen goedgekeurd 

gaan worden. In deze voorstellen gaat het om het plaatsen van verkeersborden 
en belijning langs de kant van de weg voor de school langs. Dit dient ervoor te 
zorgen dat de weg voor de school langs minder gebruikt wordt als plek om te 

parkeren.  
Vriendelijk verzoek om niet bij de dichtstbijzijnde flat te parkeren. Wij begrijpen 

heel goed dat het praktisch is om zo dicht mogelijk bij de school te parkeren, 
maar ook op de parkeerplaats doen zich dagelijks veel onveilige situaties voor. 
De bewoners hebben tevens erg veel last van bezette parkeerplaatsen, maar 

ook van auto’s die buiten de parkeervakken worden neergezet. Als we met z’n 
allen wat verder weg bij de school parkeren of waar mogelijk lopend of met de 

fiets naar school toe komen, creëren we met z’n allen een veiliger 
verkeerssituatie rondom de school. 
 

 

Kangoeroewedstijd 

 

 
Op 25 maart gaat onze school weer deelnemen aan de Kangoeroe wedstrijd. 
Deze wedstrijd wordt in heel Nederland op verschillende scholen afgenomen.  

Eind mei zal de uitslag bekend zijn en de prijzen worden uitgedeeld. 
 

Hieronder vindt u een link waar u de wedstrijd van voorgaande jaren kunt 
downloaden en oefenen met uw kind: 
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie/wedstrijd-2011 
 

 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie/wedstrijd-2011


Schaakles 
Topschaker internationaal meester Thomas Beerdsen komt de 

kinderen donderdag 6 februari bezoeken tijdens de les van 
14.00 tot 15.00 uur. Thomas komt uit Zevenhuizen. Hij legt 

onder meer een partij uit en geeft een simultaan. Dat wil 
zeggen dat hij tegen een aantal kinderen tegelijk speelt. 

Iedereen kan komen kijken. Ook als je niet deelneemt aan de lessen. Zowel 

ouders als kinderen zijn welkom. 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Start schooljaar 31 augustus 2020 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 
Paasmaandag 5 april 2021 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
 

 
 

http://www.zevensprong.nu/

