
 
Vrijdag 5 juni 2020 

 

 Agenda: 
 

 

Maandag 8 juni Alle kinderen mogen naar school! 

Juf Tamara afwezig, juf Jacqueline in groep 1/2c 

Zaterdag 13 juni Juf Margriet jarig! 

Maandag 15 juni Studiedag, alle kinderen vrij. 

Dinsdag 16 juni Juf Melanie afwezig, meester Marco in groep 5b 

Vrijdag 19 juni 

 

Juf Astrid afwezig, juf Talitha in groep 8 

  

 

    
         

            

       

 
          

 

 

   

De jarigen van de 

afgelopen week: 

 
Brett van Riet,  

Mick de Jong,  

Olivia Wielinga,  

juf Annemarie, Cas Hof, 
Keano Donicie 

 

Alle kinderen naar school! 

 
Maandag 8 juni is het zover dan mogen 

alle kinderen weer naar school. De kinderen 

zien dan al hun klasgenootjes weer in de 

klas en gaan de hele week naar school. 

Het zal weer even wennen zijn voor een 

ieder en het is fijn dat we als groep het 

schooljaar kunnen afsluiten.  

 

In de informatiebrief die op Social Schools 

staat heeft u kunnen lezen dat de groepen  

5 t/m 8 een kwartier eerder nl. om  

8.15 uur beginnen. Dit omdat het anders te 

druk, te vol wordt bij de ingang van de 

school.  

 

We hebben nl. maar één toegang tot het 

schoolplein. Er zijn en blijven nog steeds 

heel veel richtlijnen waar we ons aan 

moeten houden. Daarom is er ook een 

andere looproute. (zie foto)  

 

Wanneer iedereen zich daar aan houdt gaat 

het goed komen. 

De jarigen van 

aankomende twee 

weken: 

 
Kyan Maan, Lindy lensen,  

Saartje Raspe,  

Sonny Deijkers,  

Sunna Rottier, 

Brent Stolk,  

Luca van Vlaanderen,  

Jaron Lammerts van 

Bueren, 

Job Tiebie 

Samen staan we sterk! 



 
  
  

                        

           

                           

  

 

 

 

        

  

 

       

       

 

 

 

  

          

 

 

Gruitendagen 

 
Elke dag nemen wij even tijd voor een tussen-

doortje. De kinderen hebben dan even pauze  

en drinken/eten iets. We willen dat zo gezond 

mogelijk doen en hebben daarvoor de 

“gruitendagen” in het leven geroepen.  

 

Op deze dagen nemen de kinderen groente en/of 

fruit mee voor het tussendoortje. Doordat de 

school 8 weken dicht is geweest zijn de gruiten- 

dagen een beetje op de achtergrond geraakt.  

 

De laatste weken van dit schooljaar willen we  

hier graag weer aandacht aan besteden. De 

woensdag, donderdag en vrijdag zijn de 

gruitendagen. Wilt u er voor zorgen dat uw 

kind(eren) op deze dagen groente en/of fruit mee  

neemt? 

 
Herkennen jullie deze nog? 

 
In maart zijn wij gestart met het schoolproject 

“Water”. Een leuke opening van het project met 

Druppie en alle kinderen kregen een mooie waterfles.  

 

De bedoeling was dat de kinderen deze waterfles 

gevuld met water, eventueel met wat citroen, 

komkommer of ander stukje fruit erin voor een 

smaakje mee zouden nemen voor tijdens het 

tussendoortje. Niet alleen tijdens de duur van het 

project maar ook na het project wilden we het 

waterdrinken tijdens het 10 uurtje blijven 

voortzetten.  

 

Veel kinderen hebben de waterfles al mee naar 

school. Laten we eens kijken of het gaat lukken dat 

alle kinderen tijdens het tussendoortje heerlijk water 
drinken uit hun eigen waterfles. 

Oudergesprekken 

Elk schooljaar hebben wij 4 momenten in het schooljaar waarin de oudergesprekken 

plaatsvinden. De startgesprekken, aan het begin van het schooljaar en de gesprekken in 

februari zijn verplicht voor alle ouders. De gesprekken in november en in juni zijn 

facultatief.  

 

In de week van 22 t/m 26 juni zijn er oudergesprekken (facultatief) voor de groepen  

3 t/m 7. Deze kunnen niet op school plaatsvinden maar worden digitaal gedaan 

(videobellen). Via Social Schools krijgt u een uitnodiging. Wordt u niet uitgenodigd en u 

wilt wel de leerkracht spreken dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar de 

leerkracht.  

De oudergesprekken van de kleuterbouw vinden plaats in de week van 15 t/m 19 juni. 

De uitnodigingen hiervoor krijgt u via Social Schools. Wanneer het weer het toe laat 

worden deze gesprekken op het schoolplein gehouden en anders digitaal/videobellen.  



    

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGDflits  

 

Veilig achterop de fiets 

 

Voorkom voetjes tussen de spaken 

 

Bij het vervoeren van kinderen op de 

fiets komen vaak spaakbeknellingen 

voor. Hierbij komt de voet van het kind 

tijdens het fietsen vast te zitten tussen 

de spaken van het wiel.  

 

Vooral in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar 

komt dit vaak voor, en dit kan ernstige 

verwondingen veroorzaken. Bijna 1 op 

de 3 van deze kinderen breekt daarbij 

een bot. Met goede spaakafscherming 

zijn deze ongelukken goed te 

voorkomen. 

Lees hier op de pagina van veiligheid.nl meer wat je kunt doen om spaakbeknelling te 

voorkomen.  

 

Klik hier voor een filmpje  

 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-pad/op-de-fiets/spaakbeknelling
about:blank
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-pad/op-de-fiets/spaakbeknelling

