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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van het school-
jaar 2018-2019.  

  
Op tijd is 5 minuten te vroeg!  
Bovenstaande wijsheid leerde ik van een collega, 
wiens echtgenoot militair is. Ik ben het daar wel mee 
eens en gebruik het regelmatig ook in school. Graag 
willen we dat ook de ouders en de kinderen zich aan 
deze regel houden. De school begint om 8.45 uur en 
is het prettig dat de kinderen er dan ook allemaal 
zijn. Maar er zijn ook kinderen die veel te vroeg ko-
men. Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen. Als 
je met een stel vriendjes afspreekt om elke morgen 
voor schooltijd te gaan voetballen, kun je niet vroeg 
genoeg komen! Toch is dat niet de bedoeling. Als 
school beloven wij dat uiterlijk om 8.35 uur er toe-
zicht is op het plein. En zonder toezicht ontstaan er 
ruzies of andere problemen. Voor die tijd mogen de 
kinderen dus nog niet op het schoolplein. Wij kun-
nen dit echter niet afdwingen. Het zijn de ouders die 
hierover afspraken met de kinderen moeten maken. 
Laat uw kind niet te vroeg vertrekken. Brengt u uw 
kind zelf weg en bent u te vroeg? Houd dan zelf toe-
zicht op uw kind tot dat de leerkrachten het over-
nemen. Voor de taxi’s geldt hetzelfde: pas als er 
toezicht is, mogen de kinderen uitstappen! 
 
Afscheid nemen van uw kind 
Graag willen we ook dat de ouders op of voor het 
plein afscheid nemen van hun kind. Nu zien we nog 
veel ouders, die hun kind tot aan de deur van de klas 
brengen of zelfs in de klas. Dit is niet de bedoeling. 
Afscheid nemen doe je buiten. Dit is geen regel die 
voor 100% geldt en natuurlijk maken we wel uitzon-
deringen voor kinderen, die nog angstig zijn. Dit 
gebeurt in overleg met de ouders en de leerkracht.  
Voor de kleuters geldt de regel, dat zij tot aan de 
deur van de klas worden gebracht. Daar worden zij 
door een juf opgewacht.  
We vinden deze regels erg belangrijk, want we willen 
graag dat de kinderen zelfstandiger worden. En als 
we dit allemaal willen, dan gaan we kinderen niet 
meer helpen of begeleiden bij dingen die ze zelf 
kunnen. Want dan houden we ze klein! 

  

Mogen we aan u voorstellen? 
Mijn naam is An-
nemieke en dit 
schooljaar ben ik 
met veel enthou-
siasme gestart in 
groep 6b. Na vele 
jaren in Utrecht 
gewoond (en ge-
werkt)  te hebben, 
ben ik 2 jaar gele-
den weer terug 
verhuisd naar Er-
melo. Ik woon 
daar met mijn man 
en drie kinderen. 

Ik werk nu 15 jaar in het onderwijs en heb verschil-
lende dingen op scholen gedaan, maar merk nog 
steeds dat ik van het lesgeven enorm veel energie 
krijg. Ik geniet van het contact met de kinderen en 
word blij van elk sprongetje dat een kind maakt. In 
mijn vrije tijd  lees ik veel, ga ik graag op pad met 
mijn gezin en ben ik het liefst zoveel mogelijk buiten. 

  
Klasbord 
Het schooljaar is alweer volop bezig en er wordt 
weer van alles gedaan en georganiseerd binnen de 
school. We vinden het belangrijk dat u een beeld 
krijgt van wat uw kind meemaakt op school en wat 

voor bijzonderheden er plaatsvin-
den in de klas. Op de ouderavond 
heeft u meer gehoord over de app 
Klasbord. Gelukkig hebben al een 
hele boel ouders zich aangemeld, 
maar als u dat nog niet heeft ge-
daan: meld u aan voor Klasbord! 
U heeft afgelopen week een brief 
mee gekregen met de instructie. 

Naast de leuke foto’s worden er ook wel eens 
spoedberichtjes geplaats over bijvoorbeeld een ex-
cursie waarbij een fiets of sportkleding nodig is.  Mis 
niets, meld u aan! 
Nog geen inlogcode? Vraag het de leerkracht. 
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Planning schoolverlatersprocedure 
We kijken terug op een geslaagde start van het 
schooljaar en een waardevolle informatieavond voor 
de ouders. De groepen hebben een uitstekende start 
gemaakt en heel veel kinderen hebben inmiddels 
begrepen hoe belangrijk het is om goed mee te doen 
en goed op te letten. Daarnaast leerden ze ook om 
oog te hebben voor elkaar. Samen kun je meer. 
Evelien Wingelaar leert ons als orthopedagoog dat 
dit de gouden weken van het schooljaar zijn. Als je 
het goed doet, heeft de klas er het gehele jaar ple-
zier van.  
We zijn heel tevreden over de opkomst van de ou-
ders op maandagavond. Een klein groepje ouders 
was beslist verhinderd en slechts een enkeling liet 
zonder bericht verstek gaan. De groepsleerkrachten 
vertelden dat de sfeer overal plezierig was.  
Met de ouders van groep acht spraken we ook 
schoolkeuze voor volgend jaar. Regelmatig komen 
we in de Nieuwsbrief hier op terug.  
De planning over het gehele jaar is als volgt: 
 

Hele jaar Oriëntatie op voortgezet onderwijs 

Sept.-nov. 
 
 

Psychologisch onderzoek 
Oriënterende gesprekken met  VO 
Huisbezoek leerkracht 

November Drempeltoets 

December 1e ronde adviesgesprekken 

Januari LVS-toetsen 

Februari 2e ronde adviesgesprekken 
Ouders ontvangen het definitieve 
onderwijskundige rapport 

Maart Aanmelding in het VO 

Mei/juni Inschrijving VO definitief 

Data 

10 september Informatieavond 

14 september 2e Nieuwsbrief 

17 t/m 21 september Week tegen het pesten 

25 september Studiemiddag personeel: de 
kinderen hebben ’s middags 
vrijaf. 

28 september 3e Nieuwsbrief 

3 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst, directeur 
 
 
 


