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Kalender 

Ma 29 januari Studiedag team, alle kinderen zijn vrij 

Wo 31 januari    Informatieavond schooltijden, Den Boogaard 

Do 1 februari  Volgende nieuwsbrief 

 

 

Vanuit Directie/MT:  
 

Uitnodiging 

Langs deze weg wil ik u uitnodigen voor een informatieavond op woensdag 31-1-2018. 

Deze zal gehouden worden in Den Boogaard. We starten om 20.00 uur (inloop vanaf 

19.30 uur) en de verwachting is dat het een uur zal duren. 

 

En waar gaat het dan over? SCHOOLTIJDEN 

 

In februari willen we namelijk een enquête onder al onze ouders/verzorgers en collega’s 

afnemen om er op die manier achter te komen of we onze huidige schooltijdenregeling 

moeten handhaven of dat we met nieuwe schooltijden moeten gaan werken vanaf het 

nieuwe schooljaar. 

Voorafgaand aan die enquête wil ik u informeren over een paar mogelijkheden en de 

consequenties daarvan, zodat u (nog meer) weloverwogen een goede keuze kunt maken. 

 

Ik hoop u allen te mogen begroeten, woensdag de 31e! 

Robb Udo 

 

 
 

 

 



Nieuwsbrief 

Vanaf vandaag, donderdag 18-1-2018, ontvangt u als ouders/verzorgers een mail vanuit 

Parnassys met een link naar de website waar de nieuwsbrief gelezen kan worden.  

De nieuwsbrief staat dan niet meer in de mail die u ontvangt. De reden hiervan is dat 

deze manier minder omslachtig is en de mailadressen in Parnassys altijd up-to-date zijn. 

 

Gezonde school 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we vanaf 8-1-2018 verwachten 

dat onze leerlingen tijdens de ochtendpauze water 

drinken en groente of fruit eten. We hebben hiervoor 

gekozen om zodoende een kleine stap te zetten 

richting het meer bewust omgaan met gezond eten en 

drinken. Dit n.a.v. de enquête hierover die we in het 

vorige schooljaar afgenomen hebben: hieruit bleek 

o.a. dat ouders het een goed idee vonden om met die 

pauze-hap te beginnen.  

Deze afspraak heeft een aantal reacties van ouders 

opgeleverd. In ons komend teamoverleg zullen we 

deze ‘pauze-hap-afspraak’ evalueren en daarbij zullen 

we de reacties van onze ouders meenemen. In een 

volgende nieuwsbrief informeren we u dan over de 

uitkomsten van deze evaluatie. 

 

 

 

Schoolreis 2018: naar een plek waar sprookjes bestaan! 

Het nieuwe jaar is voor onze school een héél bijzonder jaar!  

We bestaan dit jaar namelijk 5 jaar! 

Om dit te vieren hebben we besloten om met de héle school op schoolreis te gaan! 

En waar gaan we dit feestje vieren: …..in de Efteling…..!! 

  

In de komende nieuwsbrieven zal er o.a. een oproep komen voor begeleiders en andere 

nuttige informatie. Voor nu hebben we maar 1 vraag:  

We willen graag een inventarisatie maken van het aantal abonnementen.  

Dit om het juiste aantal kaartjes te bestellen uiteraard. 

Heeft uw kind een abonnement? Laat dat dan voor de Carnavalsvakantie (10-2-2018) 

aan de klassenouder weten s.v.p. 

  

We komen snel bij U terug met meer informatie en ander leuks!  

Werkgroep Schoolreis.  

 

Ouderportal Parnassys ‘gesloten’ 

Op dit moment zijn de leerlingen druk bezig met het maken van verschillende Cito-

toetsen. Zoals ook in andere jaren heeft dit als gevolg dat u tijdelijk de Cito resultaten 

niet in kunt zien in de ouderportal. Hetzelfde geldt voor de rapporten. 

Vanaf woensdag 7 februari hebt u weer de mogelijkheid om de rapporten en Cito- 

resultaten van uw kind in te zien. 

Wij danken u voor uw begrip. 

 

Carnaval 

Op vrijdag 9 februari vieren we met de hele school weer ons jaarlijks terugkerend 

carnavalsfeest. De kleuters zijn maandag 5 februari vrij en komen op vrijdag 9 februari 

naar school, zodat ze met de hele school samen kunnen feesten. Alle kinderen mogen 

deze dag vanaf 8:30 uur verkleed op school komen. 

’s Ochtends zal er een (les)programma in de klas zijn. 

’s Middags, om 13:00 verzamelen de groepen 3 t/m 8 buiten, op het schoolplein. Zij 

lopen samen naar den Boogaard.  



Leerlingen uit de groepen 1/2 verzamelen in hun 

eigen klas, zij wandelen om 13:15 naar den 

Boogaard. 

Het is fijn als de kinderen geen losse attributen 

meebrengen zoals zwaarden, mutsjes, confetti etc.  

Papieren serpentine mag wel.  

In den Boogaard zal er tot 15:00 een programma 

zijn. Vervolgens lopen we allemaal samen terug. 

De leerlingen kunnen om 15:15  op school 

opgehaald worden. 

We gaan er een superfeest van maken!!! 

 

 
 

Vanuit de ouderraad: 
Nog een keer Carnaval… 

 

Beste ouders,  

 

Over 5 weken is het alweer CARNAVAL!! 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse carnavalsviering op 9 februari zijn dus al in volle 

gang. Natuurlijk willen we ook dit jaar weer een leuke middag voor de kinderen 

organiseren!  

 

Daar hebben we wel wat "ouderhulp" bij nodig!! Dus hierbij de vraag of jullie bij de 

onderstaande activiteiten kunnen helpen op vrijdag 9 februari van 12.45 uur tot 15.15 

uur.  

We zoeken ouders voor: 

- schminken 

- ranja en snoep 

- ballonnen vouwen 

- jassen opbergen aan het begin en aandoen aan t eind (tussendoor mee hossen) 

- helpen in de kleuter filmzaal 

 

Ook hebben we nog ouders nodig om Den Boogaard te versieren op vrijdag 9 februari om 

8.30 uur!!   

 

De school gaan we natuurlijk ook nog mooi aankleden, dat doen we op vrijdag 19 januari 

om 8.30 uur!!  

  

Al met al hebben we dus heel veel hulp nodig en hopen we op jullie medewerking! 

Opgeven graag per e-mail op ouderraad.devonder@stgboom.nl.  

 

Met carnavaleske groet, 

 

Danny, Gisela en Heidy 

Carnavalscomité OR 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

mailto:ouderraad.devonder@stgboom.nl


Vanuit de bibliotheek: 
 

 

 

Wijzigingen in het uitlenen en innemen van boeken 

Vanaf deze week (maandag 15 januari) zal de uitleen van boeken na schooltijd 
plaatsvinden op het leerplein waar de groepen 4, 5 en 8 zitten.  

Er gaat een pilot van start om het lenen onder schooltijd onder begeleiding van de 

leerkracht uit te proberen. Dit wordt opgestart met de groepen 4. Deze pilot loopt tot de 
Carnavalsvakantie.  

Na die vakantie zal de uitleen voor meer groepen onder schooltijd gaan plaatsvinden en 

zal het uitlenen na schooltijd komen te vervallen.  

Voor de school is het belangrijk dat er door de leerlingen veel gelezen wordt en dat het 

aanbod up-to-date blijft. Met de huidige gang van zaken hebben we onvoldoende zicht op 
wat en hoeveel er door de leerling gelezen wordt onder schooltijd.  

Een van de redenen om een naschoolse uitleen te organiseren was om de leerlingen van 

de Bienekebolders in de gelegenheid te stellen ook boeken te lenen. Dit is inmiddels niet 

meer nodig omdat de zij nu bij ons in het gebouw zitten. Ook zij gaan starten met de 
uitleen onder schooltijd.  

De belangrijkste voordelen zijn dat alle boeken voortaan worden gescand en 
geregistreerd waardoor er een beter zicht komt op de collectie en het gebruik daarvan.  

We willen langs deze weg alle vrijwilligers bedanken die zich voor onze bibliotheek de 
afgelopen jaren ingezet hebben. 

Aanmelden broertjes en/of zusjes 

Als u overweegt uw kind op onze school aan te melden, wilt u dat dan z.s.m. doen s.v.p.!  

Zodoende kunnen we inschatten waar er nog nieuwe leerlingen geplaatst kunnen worden 

en of we voldoende ruimte hebben. 

Hartelijk dank! 

 


