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In deze nieuwsbrief: 
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- Pedagogische regel 

- Ouderhulp gevraagd voor de 

schoolbibliotheek 

- Overblijven op school 

- School GRUITEN 

- MR notulen 

- Staking 5 oktober 

- Verkeer Julianastraat 

 

1. Excursie groep 7 

Helaas kon de excursie vanwege de 

weersomstandigheden woensdag ook niet 

doorgaan voor groep 7. Er wordt gezocht naar 

een nieuwe datum voor het bezoek aan Nieuw 

Wulven. 

 

2. Pedagogische regel 

Deze week hebben we in alle groepen de 2e 

regel aangeboden en besproken met de 

kinderen. 

“We zorgen 

voor een 

rustige sfeer 

voor onszelf 

en voor 

elkaar.” 

We hebben voorbeelden gezocht van situaties 

waarbij deze regel belangrijk is voor jezelf en 

voor de omgeving. Zo leren de kinderen meer 

rekening te houden met elkaar.  

  

3. Ouderhulp gevraagd voor de 

schoolbibliotheek 

Over enkele weken willen we onze 

schoolbibliotheek openen.  Hiervoor zullen 

alle boeken in een administratiesysteem gezet 

worden. Dit is een grote klus. Wie heeft er 

tijd/zin om ons hierbij te helpen op woensdag 

20 september van 8.30-10-30 uur. Bedankt 

alvast. 

                                             

Daarnaast zijn wij op zoek  naar ouders die op 

een vast tijdstip in de week wil begeleiden bij 

de schoolbibliotheek. Het gaat om 30 minuten 

aan het begin van de dag. Uiteraard krijg je 

hiervoor eerst een instructie. Heeft u 

interesse, neem dan contact op met Michelle 

of Marlies.  

 

4. Overblijven op school 

Met ingang van aanstaande maandag zal de 

opzet van het overblijven iets wijzigen. Om 

meer speelruimte te creëren voor alle 

kinderen hebben we besloten om het 

overblijven tussen de middag te gaan splitsen. 

Concreet betekent dit dat de groepen 3,4 en 5 

om 12.00 uur eerst een half uur gaan 

buitenspelen. De andere groepen eten dan 

hun lunch op in hun eigen klas.  

OM 12.30 uur gaan de groepen 1/2, 6,7 en 8 

naar buiten en gaan de groepen 3,4 en 5 naar 

binnen om hun lunch op te eten.  
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Om 13.00 uur zijn alle kinderen buiten en de 

kinderen die weer naar school komen welkom 

op het plein.  

Er zal ook twee keer een creatief halfuur 

plaats voor de kinderen die dat willen doen in 

de aula. Voorheen was dit mogelijk op één 

moment.  

 

5. Maandag en dinsdag groente of fruit 

als pauzehap. 

Afgelopen jaar heeft onze school aan het 

programma schoolfruit meegedaan. In het 

vervolg op deze actie willen we u vragen om 

uw kind op de maandagen en de dinsdag 

groente of fruit (Gruiten) mee te geven als 

pauzehapje voor de ochtend. Een gezonde 

hap dus.  

Op de andere dagen mag u dit natuurlijk bij 

voorkeur ook meegeven. We merken dat de 

laatste tijd de tussendoortjes ongezonder 

worden en willen u hiermee oproepen om dit 

initiatief te ondersteunen.  

Wanneer uw kind zijn of haar verjaardag op 

school viert, bent u natuurlijk vrij in de keus 

van traktatie, al willen we u vragen om niet te 

veel te trakteren. De traktatie aan de 

leerkrachten kan ook prima van gezonde aard 

zijn! 

 

6. Notulen MR 

Als bijlage bij de nieuwsbrief de notulen van 

de MR vergadering van afgelopen juni. 

 

7. Staking donderdag 5 oktober 

Gisteren heeft u via Digiduif het bericht 

ontvangen rondom de staking van 5 oktober. 

De school is deze dag gesloten en de kinderen 

zijn vrij van school. In de nieuwsbrief van 

volgende week zullen we een aantal 

telefoonnummers vermelden indien u opvang 

voor uw kind(eren) wilt regelen.  

 

8. Verkeerssituatie Julianastraat 

Graag vragen wij uw aandacht voor de 

verkeersveiligheid op de Julianastraat. In de 

ochtenden is het hier erg druk en soms 

onoverzichtelijk voor kinderen. De stoep is al 

niet breed en als daar ook nog auto’s op 

parkeren wordt het voor de voetgangers en 

dus ook onze kinderen onoverzichtelijk. Wij 

vragen u om hier met elkaar extra alert op te 

zijn. Als school zullen we andere maatregelen 

onderzoeken om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Welke maatregelen ook worden 

genomen, het gedrag van alle 

verkeersdeelnemers blijft een heel belangrijk 

aandachtspunt.  

 


