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Geachte ouders, verzorgers, 
 

 
 
De zomervakantie zit er weer op; aan de ene kant jammer - vakantie is natuurlijk heerlijk -, maar aan 
de andere kant vinden we het ook weer prima. Het is goed om elkaar weer te zien en goed om weer 
gewoon aan het werk te gaan. Bovenstaande foto is in de laatste vakantieweek gemaakt, toen we als 
team weer volop aan het voorbereiden waren. We hebben er weer zin in. 
Ook aan de kinderen merken we dat ze het fijn vinden om weer naar school te gaan. We hopen er 
samen met hen en u weer een mooi jaar van te maken.  
 
Binnenkort zien en spreken we elkaar weer. In de week van 16 september starten we weer met de 
startgesprekken. Vanaf gisteren kunt u zich daarvoor weer inschrijven via Parro. Deze 
startgesprekken vinden we erg belangrijk; we willen dan ook graag dat alle ouders naar school 
komen; we zullen u ook vragen – als voorbereiding op het gesprek – vooraf een vragenlijst over uw 
kind in te vullen. 
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Dit schooljaar organiseren we ook weer een informatieavond per klas. Dat doen we half oktober; ook 
daarvoor ontvangt u op tijd de uitnodiging. Op deze informatieavonden willen we u vertellen op 
welke manier we met uw kind(eren) aan het werk gaan dit schooljaar, zodat u nog beter in staat kunt 
en zult zijn om uw kind te helpen. 
 

 
Schoolfeest 
En verder hebben we op 18 september natuurlijk van 17.00 – 19.00 ons schoolfeest met een 
kleedjesmarkt, springkussen, een loterij……en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes. U komt toch 
ook? Er zijn mega veel prijzen te winnen zijn én ook super leuke prijzen, onder andere vrijkaarten 
voor Julianatoren!! Er is eten en drinken en er zijn lootjes te koop. Daarvoor moeten munten gekocht 
worden die alleen met contant geld gekocht kunnen worden. Dus graag contant geld meenemen. 
Hartelijk welkom! 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de poster van het schoolfeest. 
 

 
Dienst opening schooljaar 
Jarenlang was er een centrale openingsdienst van het PCBO in de Grote Kerk aan de Loolaan.  
Vanaf dit jaar is op het school en nodigen we u van harte uit om hier bij te zijn. Maandag 30 
september kunt u komen op twee momenten: 
 
Van 8.45-9.30 uur is er een bijeenkomst voor de groepen 1/2a, 3, 5en 7. 
Van 9.30-10.15 uur voor de groepen 1/2b, 4, 6 en 8.  
 
Van harte welkom. 
 

 
 
overblijven 
Geachte ouders/verzorgers van onze overblijfkinderen, 
 
Ook dit schooljaar gaan wij als overblijfteam weer onze uiterste best doen om het lunchuurtje voor 
uw kind(eren) zo plezier mogelijk te maken. 
Behalve onze inzet hebben we ook uw hulp nodig. 
Heeft u tips, opmerkingen of vindt u dat er iets anders/beter zou kunnen, laat het mij weten. 
U mag mij mailen: j.boukari@chello.nl of mij bellen: 3555796. 
Maar laat dingen niet alleen tussen ouders onderling rondgaan, want dan kunnen wij hier als team 
geen actie op ondernemen. 
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Wilt u doorgeven, m.n. voor de kinderen die nu in groep 3 zitten of ze ook de donderdag gaan 
overblijven? 
Voor de kinderen die nu in groep 5 zitten of ze misschien ook op de vrijdagmiddag overblijven? 
Uiteraard geldt ook: is er een wijziging in de dagen van uw kind(eren), wilt u hiervoor een 
mutatieformulier vragen en de juiste dagen aangeven, zodat ook wij onze administratie op orde 
hebben? 
In de centrale hal liggen overblijfgidsen en mutatieformulieren, maar op de website onder de kop 
informatie overblijven zijn deze ook beschikbaar.  
Als uw kind op een vaste dag(en) overblijft, hoeft u dit niet in de map te noteren, alleen als uw kind 
niet komt, dit graag noteren, of als uw kind overblijft op een dag die “niet vast” is.  
 
Ik zou het op prijs stellen als u probeert op maandagochtend geld voor de overblijfkaarten mee te 
geven.  
Bij de aanschaf van 2 of meer overblijfkaarten (dus minimaal € 48,-- ) kan dit, indien gewenst, per 
bank overgemaakt worden. Dit met duidelijke vermelding van de naam van uw zoon en/of dochter.  
(bij meerdere kinderen duidelijk aangeven voor welk kind/kinderen er welk aantal kaarten gekocht 
wordt)  
Het rekeningnummer van de bank is: PCBO De Wegwijzer, NL80RABO 0303 31 61 60 
 
Als uw kind overblijft is het voor uw kind fijn dat hij/zij 2 bekers en 2 trommels bij zich heeft. Dit om 
verwarring te voorkomen tussen ochtendpauze en lunchpauze. Wilt u uw kind geen snoep of koek 
meegeven. 
 
Ook heel belangrijk: verandert er iets in de situatie van uw kind(eren) of anderszins, maar wel 
belangrijk voor de overblijfouder om te weten → meldt u het aub bij mij om goed te kunnen inspelen 
op deze nieuwe situatie.  
U kunt bv denken aan een verandering in de gezinssamenstelling, een wijziging in medicatie of 
overlijden van een naaste, al deze dingen kunnen een behoorlijke impact hebben en ook tijdens het 
overblijven ter sprake komen. (ivm de AVG wetgeving mag school niet alles doorgeven aan het 
overblijfteam, dus misschien voor u vanzelfsprekend:  school weet het, maar dit is dan niet altijd ook 
bekend bij het overblijfteam) 
Uiteraard hebben wij als overblijfouder ook een geheimhoudingsplicht. 
 
Met elkaar hopen wij dan weer een goed en prettig overblijfklimaat te scheppen. 
 
Namens het overblijfteam, 
Jolanda Boukari 
coördinator  
 
afspraken onder schooltijd 
Meteen al deze week zijn er weer veel afspraken met arts, tandarts of orthodontist, die onder 
schooltijd zijn gepland. Kinderen missen hierdoor nogal wat op school; ook voor de leerkracht is dat 
erg lastig. We vragen u nadrukkelijk om, als het even kan, deze afspraken na schooltijd te plannen. 
Alvast dank. 
 



 
 
Drinkpakjes 
Om de enorme berg afval te reduceren, vragen we u om de kinderen geen drinkpakjes mee naar 
school mee te geven. Een eigen beker – op langere termijn  ook nog eens veel goedkoper – met 
drinken, is veel beter voor het milieu. 
We hebben afgesproken dat we lege drinkpakjes, mochten die er toch zijn, weer meegeven naar 
huis. 
 
 
 
 
Agenda: 
 

Di 10 sep Vergadering OR 

16 – 27 sep Startgesprekken 

Wo 18 sep Schoolfeest 

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Week 36 
In orde. 
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en licht, 
water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in orde! 
 
Week 37 
Wat wil je nog meer? 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij mist 
iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen.  
Ze mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom…… 
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