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Agenda 

● 27 augustus: eerste schooldag 
● 3 september: schoolfotograaf  
● 25 september: inloopavond van 18.30 - 19.30 
● 26 september: start kinderpostzegelactie 
● 28 september: schoolfeest 

  
Schooljaar 2017-2018, 27 augustus 2018 
 
In deze nieuwsbrief veel praktische informatie ter opfrissing van de afspraken op school 
en nog wat nieuwtjes om te delen. 
 
Op de vrijdagen een extra half uur 
Nog even ter herinnering. Vanaf dit schooljaar 
gaan alle groepen op vrijdag een half uurtje 
langer door. Dat betekent dat ze op vrijdag om 
12.30 uur uit zijn, net zoals op de woensdagen. 
 
De groepen 
We starten dit schooljaar met 11 groepen met 
mooie aantallen leerlingen welke de 
leerkrachten de ruimte geven om veel aandacht 
voor de kinderen te hebben.  
Groep 8A     27 lln.            Groep 4        28 lln. 
Groep 7/8     24 lln.           Groep 3A      17 lln. 
Groep 7A     20 lln.            Groep 3B      17 lln. 
Groep 6       28 lln.           Groep 1/2A     23 lln. 
Groep 5A     21 lln.            Groep 1/2B    24 lln. 
Groep 5B     20 lln. 
Na de kerstvakantie komt er een derde 
kleutergroep bij. De verwachting is dat de drie 
kleutergroepen in januari elk 20 lln. hebben. 
 
In- en uitgaan van de school 
Om de verkeersstromen in de school goed te 
leiden verdelen we de groepen over de 
verschillende ingangen van de school. 
De groepen 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang 
de school in en uit. Zij plaatsen hun fietsen op 
het kleine plein. 
De groepen 5A, 5B en 7/8 gaan via de ingang 
bij de gymzaal de school in en uit. 
De groepen 6, 7A en 8A gaan via de 
hoofdingang in en uit de school. 
 
Jaarkalender 
De data voor alle activiteiten zijn weer terug te 
vinden in de jaarkalender. Deze staat op de 
website onder de kop “in school”. Ouders 
krijgen de jaarkalender ook via de mail 
toegestuurd zodat hij thuis uitgeprint en 
opgehangen kan worden. Tevens zijn alle data 
terug te vinden in de agenda op de website. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfotograaf 
Op 3 september komt de schoolfotograaf. Net als 
vorig jaar worden de bestellingen digitaal 
afgehandeld. Er worden meerdere foto’s gemaakt 
zodat ouders meer keus hebben in wat ze willen 
bestellen. Binnen twee weken na het maken van de 
foto’s krijgen de kinderen een kaartje mee naar huis 
met daarop de unieke code voor de foto’s van het 
betreffende kind. Nadat foto’s besteld zijn kunnen 
ze snel geleverd worden. Naast de portretfoto’s 
worden natuurlijk ook de groepsfoto’s gemaakt. Een 
kijkje nemen bij deze fotograaf kan op zijn website 
www.schoolfotorob.nl 
 
Gymrooster 
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De groepen 4 en 6 wisselen na een half jaar. 
Het eerste half jaar heeft groep 6 op donderdag 
gym en groep 4 op vrijdag. Het tweede half jaar 
wordt dat omgewisseld. 
 

http://www.schoolfotorob.nl/


Contactouders 
Binnenkort zal de leerkracht laten weten welke 
ouder de contactouder is voor de betreffende 
groep. 
De contactouder heeft een ondersteunende 
taak door op verzoek van de leerkracht 
ouderhulp te regelen bij bijv. excursies en 
activiteiten die alleen voor die groep gelden.  
 
Wijzigingen doorgeven 
Verzoek aan ouders om niet te vergeten 
wijzigingen van adressen, telefoonnummers. en 
e-mailadressen door te geven (via de mail), 
mocht dit aan de orde zijn. 
 
Wet op de privacy 
Eind mei is de nieuwe wet op de privacy 
ingegaan. Dat betekent dat wij schriftelijk 
toestemming moeten vragen voor het 
publiceren van foto’s of het delen van 
persoonlijke gegevens. Maandag krijgen de 
kinderen een brief mee waarin uitgelegd wordt 
waarvoor we toestemming vragen en waarmee 
ouders aan moeten geven of ze de 
toestemming geven. Van alle kinderen moet de 
brief ingevuld worden ingeleverd.  
Als school zijn we alleen verantwoordelijk voor 
publicaties van foto’s e.d. die wij zelf publiceren. 
We vragen ouders om voortaan terughoudend 
te zijn met het maken van foto’s op school waar 
ook andere kinderen op staan. Ouders zijn zelf 
verantwoordelijk als ze foto’s op social media 
zetten waar ook andere mensen op staan. 
 
Fruitdagen 
Elke donderdag en vrijdag hebben we weer de 
fruitdagen. Kinderen nemen op deze dagen 
alleen fruit/groenten mee naar school voor de 
pauze van 10.00 uur. 
 
Luizencontrole 
Ook dit schooljaar zal na elke vakantie op 
woensdag een luizencontrole plaatsvinden. . 
Het is van belang dat ouders ook regelmatig 
blijven controleren, ook tussendoor. Graag bij 
de leerkracht melden als er wel iets wordt 
gevonden zodat we dan de ouders van die 
groep kunnen informeren om extra te 
controleren. Op die manier kunnen we het 
luizenprobleem beperkt houden. 
Het team van luizenouders kan altijd hulp 
gebruiken. Aanmelden hiervoor kan via de 
directeur. 
 
Inloopavond 
Op 25 september organiseren we de jaarlijkse 
inloopavond. Het is de bedoeling dat ouders 
samen met hun kind(eren) tussen 18.30 en 
19.30 naar school komen. De kinderen laten 
dan zien met welke methodes en materialen ze 
dit jaar aan het werk zijn.  
 

Chromebooks 
We gaan dit schooljaar starten met voor elke 
leerling in de groepen 7 en 8 een chromebook. 
De chromebooks worden gebruikt om met het 
Snappet programma te werken en voor 
bijvoorbeeld de MI-lessen om informatie op 
internet te zoeken, presentaties te maken etc. In 
de loop van het jaar gaan we kijken hoe we de 
chromebooks ook op 
andere manieren in 
kunnen zetten voor het 
onderwijs.  
In groep 6 blijven de 
kinderen werken met 
de tablets van 
Snappet. 
 
Schoolfeest 
In het verleden waren we gewend het 
schoolfeest aan het einde van het schooljaar te 
organiseren. We hebben vorig schooljaar echter 
besloten dit te verschuiven naar het begin van 
het nieuwe schooljaar omdat er aan het einde al 
zoveel activiteiten zijn. 
Dat betekent dat we nu op 28 september een 
schoolfeest hebben. De werkgroep is al druk 
bezig met het organiseren en brengt daar 
binnenkort meer nieuws over naar buiten. 
 
 
Regels en afspraken 
In de eerste week bespreken de leerkrachten 
de regels voor op het plein met de kinderen. De 
schoolregels komen tijdens de KiVa lessen aan 
bod. Ook voor de mobieltjes hebben we 
afspraken. We delen hier de pleinregels en de 
afspraken voor het gebruik van mobieltjes zodat 
ook ouders er bekend mee zijn. 
 
Regels voor het plein 
 
1. Groep 1 t/m 4 speelt op het kleine plein en 
    groep 5 t/m 8 op het grote plein. Er is een 
    rooster welke groep wanneer op de berg mag  
    spelen. 
2. Het schoolplein is om te spelen. Dus op het  
    schoolplein loop je naast je fiets, ook na 
    schooltijd.  
3. Fietsen worden in de rekken geplaatst. Op het  
    grote plein ga je met de fiets door het zijhek het 
    plein op en af. 
4. Op de berg wordt gespeeld, we duwen en  
    trekken elkaar niet van de berg af. 
5. Er kunnen max. 5 kinderen tegelijk op de  
    schommel. 
6. Voetballen mag alleen op het speelveldje bij de  
    goaltjes. Gebruik alleen een kleine bal. Op de  
    voordeur van de school hangt het rooster voor 
    het voetballen. Als er een bal over het hek gaat  
    eerst aan de pleinwacht vragen of je hem mag  
    halen. 
 



 
7.Je gaat naar de juf of meester op het plein als: 
    - je problemen hebt met een ander en het  
      samen niet op kunt lossen; 
    - je naar het toilet wilt; 
    - je de school in wilt; 
    - je ergens aan twijfelt. 
8. Probeer ruzie te voorkomen en ga anders direct  
    naar de juf of  meester op  het schoolplein.  
9. Voor schooltijd en tijdens de pauze blijf je altijd  
    op het plein en niet buiten de hekken.  
10.Het hek van het grote plein gaat ’s middags om 
     12.45 open. Tot die tijd mogen alleen de  
     kinderen die overblijven op het plein zijn. Is het  
     hek nog niet open dan wacht je met of zonder  
     fiets bij het zijhek bij de gym-ingang. Het hek  
     van het kleine plein gaat om 12.50 uur open. 
11.Tijdens de pauze, gooi je je afval in de  
     daarvoor bestemde afvalbak. 
12.Bij regen ga je pas naar binnen als een juf of  
     meester dit zegt. 
13.Bij twijfel bepaalt de juf of meester op het plein 
     de regel(s). 
14.Na schooltijd mag je op het plein spelen, maar  
     help je mee om het plein en de speel-  
     toestellen goed en schoon te houden..  
15.We zorgen er samen voor dat het schoolplein  
     er netjes uit blijft zien. 
16.Tijdens het overblijven kunnen de  

  
     overblijfmedewerkers de regels aanpassen.  
     Vanaf 12.45 gelden dan weer de gewone  
     pleinregels. 
 
Regels mbt mobiele telefoon 
 
1. In de school staat de mobiele telefoon uit.  
    Pas bij verlaten van school mag hij weer aan. 
2. Er mogen geen foto’s/video’s met de mobiele 
    telefoon gemaakt worden. 
3. Op kamp en op schoolreis laten we telefoons 
    thuis. 
4. Leerlingen bewaren telefoons in hun eigen kluis. 
5. School is niet verantwoordelijk voor verlies of  
    diefstal van de mobiele telefoons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peuterrijk start volgende week 
 
SKLM start volgende week met de speelleergroep Peuterrijk in de school voor kinderen van 2,5 
tot 4 jaar. Op het gele plein is een lokaal ingericht om de eerste peuters te ontvangen. 
Binnenkort volgt nog een feestelijke opening. 
 
De speelleergroep is dé plek voor uw peuter om fijn met andere kinderen te spelen onder 
professionele begeleiding. Door de begeleiding van lieve medewerkers van SKLM en het 
volgen van een uitgekiend programma leert uw kind spelenderwijs. Uw kind kan vrij spelen en 
zich tegelijkertijd op alle aspecten ontwikkelen. Door het aanbieden van boeiende thema’s kan 
uw kind zich spelenderwijs voorbereiden op alles wat er komen gaat, met als eerste grote 
volgende stap natuurlijk de basisschool. 
 
Voor meer informatie en aanmelding van peuters graag contact opnemen met SKLM, 
0344-60k3087, info@sklm.nl. Of loop even binnen bij de Peuterrijk. 
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