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Tholen, 25 augustus 2017

Beste ouder(s),
Het is geen nieuws als ik u vertel dat de zomervakantie weer zo goed als voorbij is. Sommigen vinden
dat erg jammer, terwijl anderen wel weer toe zijn aan structuur en regelmaat. Of u nu bent
weggeweest naar het buitenland, de vakantie in eigen land heeft gevierd, of gewoon ‘lekker thuis’
bent gebleven: we hopen dat u goede weken heeft gehad.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn bij ons op school al weer ruim een week in volle
gang. Er zijn cursussen gevolgd, klassen gereedgemaakt, vergaderingen geweest en materialen
klaargelegd.
Graag vraag ik met deze 1e nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar uw aandacht voor een aantal
mededelingen.
•

•

•

Om te beginnen wil ik u graag, net als de afgelopen jaren, weer van harte uitnodigen voor
onze ‘nieuwjaarsreceptie’ en informatieavond op dinsdagavond 29 augustus om 19.30 uur.
Tijdens het eerste halfuur kunt u met een bakje koffie of thee bijpraten en krijgt u algemene
informatie. Tijdens het tweede gedeelte, vanaf 20.00 uur, kunt u in de groep kennis maken
met de leerkracht(en) en krijgt u een korte presentatie over de bijzonderheden van dat
leerjaar.
Zoals u wellicht weet, is de Molenvlietsedijk flink verbouwd tijdens de vakantie. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan de bestrating. Een en ander zorgt ervoor dat er
fors minder parkeerplaatsen zijn bij de school. Een uitgelezen moment om voortaan zo veel
als mogelijk lopend dan wel met de fiets naar de school te komen. Mocht u toch met de auto
willen komen, dan is het advies om de auto te parkeren op de parkeerplaats aan de Zoekweg,
om vervolgens het laatste stuk naar school te lopen.
Juf Aukje Verwijs van groep 3b is helaas voorlopig niet in staat om te werken bij ons op
school. We hebben de afgelopen tijd intensief gezocht naar een goede, dus een structurele
oplossing. We hebben juf Diana Kalle bereid gevonden om zo lang het nodig is de taken van
juf Aukje over te nemen. Zij was echter niet in de gelegenheid om dat direct vanaf de start
van het schooljaar te doen. Daarom zal juf Sjanie as. maandag t/m woensdag gaan starten in
groep 3b. We weten dat dat bij haar in vertrouwde handen is. Verdere ontwikkelingen zullen
zo nodig in een aparte mail aan de ouders van deze groep worden verzonden.
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De vakantiedagen zijn in een eerdere mail aan u bekend gemaakt. Wat we toen nog niet
wisten, maar inmiddels wel, zijn de data van de studie(mid)dagen. Die zijn:
o 31-10-2017: de kinderen zijn ‘s middags vrij
o 25-01-2018: de kinderen zijn ‘s middags vrij
o 26-03-2018: de kinderen zijn ‘s middags vrij
o 18-05-2018: de kinderen zijn de hele dag vrij
o 18-06-2018: de kinderen zijn de hele dag vrij
o 06-07-2018: de kinderen zijn de hele dag vrij (= start zomervakantie)
o Er komt in de laatste maanden van dit schooljaar nog 1 studiedag bij. Over de
precieze datum daarvan wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Het jaarrooster met vermelding van alle bijzondere activiteiten, is via het ouderportaal
inzichtelijk. Ook alle andere belangrijke informatie, zoals de vorderingen van uw kind en de
gespreksverslagen zijn op dit ouderportaal te raadplegen. Mocht u geen werkend account
hebben van dit ouderportaal, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten, dan maak ik dat in
orde.
Met betrekking tot het overblijven zal er op een aantal zaken dit schooljaar strikter worden
toegezien.
o Een achterstand qua betaling moet een uitzondering blijven. U kunt elke
donderdagochtend meer dan voldoende overblijfkaarten aanschaffen in de hal bij
Francien van Dis, de overblijfcoördinator.
o Verder willen we u erop wijzen dat kinderen die tussen de middag overblijven geen
snoep of koek hiervoor mogen meenemen. Het is de bedoeling dat er ‘gewoon’
brood wordt gegeten. Het komt de laatste tijd te vaak voor dat er eerst een grote
snoepzak uit de tas komt die eerst wordt leeggegeten, terwijl de boterham in de
trommel dan onaangeroerd blijft. Dit geeft scheve ogen van kinderen die geen snoep
hebben meegenomen. Daarnaast willen wij ook gezond eten promoten. De
overblijfouders zullen zelf na afloop, als het brood op is en de kinderen gaan spelen,
de kinderen een klein snoepje geven, indien zij dat willen.

We kijken er naar uit om uw zoon of dochter maandag in de nieuwe groep te verwelkomen, en we
hopen dat zij allemaal met een positief en enthousiast gevoel thuiskomen na hun eerste lesdag. En u
hopen wij as. dinsdagavond te ontmoeten!
Met vriendelijke groet, namens het team,
Maarten van der Kooij

