
  

 

 

 

 

STUDIEDAGEN OP VRIJDAG 11 OKTOBER EN MAANDAG 21 OKTOBER 
Op de studiedagen 11 oktober en 21 oktober zijn alle kinderen van onze school vrij. Dat betekent dat de 

kinderen een extra lange vakantie hebben. 

 

  

ATELIERS OP ONZE SCHOOL 
 

 

                                                                                          
Alle groepen werken volop in de ateliers aan mooie opdrachten die te maken hebben met de 

toekomst en hoe deze er volgens de kinderen eruit moet zien. We hebben ook hulp van ouders 

die zich inzetten om in deze ateliers te assisteren. 

 

 

OUDERBIJDRAGE 2019-2020 
De ouderbijdrage wordt inmiddels betaald door de ouders. We zitten nu op 40% van de betalingen. Daar 

bedanken wij jullie voor. Van dit geld kan de oudervereniging weer leuke activiteiten voor de kinderen 

betalen. Wij willen u vragen om voor 10 oktober de ouderbijdrage te betalen, mocht u dit nog niet hebben 

gedaan! 

 
    

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL 
Het veilig halen en brengen op onze school blijft een aandachtspunt. Inmiddels zijn er 

verschillende opnames gemaakt. Van deze opnames wordt een filmpje gemaakt waarop we 

gewenste en ongewenste situaties zien. Zodra deze klaar is, delen we die met u. 

Als school vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met de omwonenden. Vooral de 

mensen in het Smidsstraatje en het Smidshofje hebben moeite met de hoeveelheid auto's die 

geparkeerd staat op parkeerplekken die privé zijn. Vooral bij het ophalen parkeren ouders de 

auto's al ruim voor de ophaaltijd. Het is niet de bedoeling om parkeerruimtes een uur lang bezet 

te houden. U moet er rekening mee houden dat de politie hierop controleert en dat dit een 

bekeuring kan opleveren. Parkeer uw auto op plaatsen waar het mag, bijv. in het park en spreek 

met uw kind af waar het naar toe kan lopen. Het liefst zien wij natuurlijk zoveel als mogelijk 

kinderen met de fiets of te voet. Als het regent, kunt u een paraplu meenemen. 

 

Jaargang 2 Nummer 5 

Belangrijke data:   

 

11 oktober Borgesiusdag: kinderen zijn vrij. 

14-18 oktober Herfstvakantie 

21 oktober Studiedag: de kinderen zijn vrij! 

23 oktober             Presentatie ateliers 

24 oktober Kledinginzamelingactie 

26 oktober Trick or Treat 

 



POP-UP STORE IN HET GEMEENTEHUIS 
Enig idee hoe het is als je huis in brand staat of heeft gestaan? Zet de Virtual Realitiy bril van de 

pop-up store Veilig Wonen op of loop door de decorstukken en ervaar het zelf!  
De pop-up store staat in de hal van het gemeentehuis. Tot 11 oktober vind je er alles over het 

voorkomen van brand en inbraak. Leden van de buurtpreventie en experts van de brandweer, 

politie en gemeente kunnen je er alles vertellen wat je moet weten over veiligheid in en om de 

woning. Kom langs en zie hoe veilig jij woont! 
 De pop-up store is maandag tot en met vrijdag open van 11.00 tot 16.00 uur en op woensdagen 

van 11.00 tot 20.00 uur. 
 

 
 

 

 

HEILINDEWEETJES 
 

In het begin van het schooljaar hebben we u op de hoogte gebracht van het ziekmelden op onze 

school. We vragen u ons telefonisch iedere dag op de hoogte te brengen. Hieronder ziet u een grafiek 

waarin van de eerste 3 periodes zichtbaar gemaakt is hoe vaak er ziekmeldingen zijn. Onder de grafiek 

staat wat er opvalt en wat u eraan kunt doen. 
 

  
 



Iedere periode bestrijkt twee weken: 

• Periode 1: 19-8-2019 t/m 30-8-2019 

• Periode 2: 31-8-2019 t/m 13-9-2019 

• Periode 3: 16-9-2019 t/m 27-9-2019 

Bijzonderheden: 

• Het valt op dat op maandag veel ziekmeldingen zijn. 

• Donderdag in periode 3 valt erg op; met name donderdag 19 september valt op bij 

nadere analyse. Deze dag valt na een studiedag waarop de kinderen allemaal vrij zijn. 

Wist u dat: 

• Regelmaat en structuur voor kinderen erg belangrijk is. 

• Veel ziekmelden op de basisschool kan leiden tot uitval op de middelbare school en dat er 

een grotere kans is op het niet behalen van een diploma. 

• Kinderen na iedere periode van ziekzijn moeten wennen aan de groep en de leerkracht, 

hetgeen negatief kan werken op de groepsvorming. 

• Kinderen graag op een positieve manier deel willen uitmaken van de groep en dat dit 

belemmerd wordt door vaak afwezig te zijn. 

Wat u kunt doen! 

• Belangrijk is dat kinderen regelmaat en structuur kennen. In het weekend gaan kinderen 

later naar bed en slapen misschien uit. Als kinderen op zondag laat naar bed gaan, zijn ze 

niet uitgerust op maandag en voelen ze zich ziek. U kunt beginnen om in de weekenden 

regelmaat aan te brengen, zodat de kinderen op maandag weer fit naar school kunnen. 

• Wanneer de regelmaat van de week wordt doorbroken vanwege een studiedag, dan 

geldt hetzelfde advies als voor de weekenden zoals hierboven beschreven. 

 

 


