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 voor kind meer uitdaging op eigen 

niveau 

 goede aansluiting na verwijzing die 

Erik vorig jaar gaf voor het VO  

 fijne sfeer en goed contact met de 

leerkracht 

 de uitdaging  

 fijne juffen 

 super BSO! 

 leuke toernooien 

 het halen van beloningen en het en-

thousiasme hierover  

 iedere dag met heel veel plezier naar 

school 

 laagdrempeligheid van leerkrachten 

om samen voortgang van de ontwik-

keling van kind en de mogelijkheden   

 fijn dat alle groepen in 1 gebouw ko-

men. 

 stabiliteit in groep 6 

 alertheid van juf toen het even niet 

zo goed ging met kind 

 overleg met leerkracht 

 leerkrachten die meegaand en 

meelevend zijn 

 extra hulp om op gelijk niveau met de 

klas te komen 

 goede begeleiding van juf  

 goede communicatie 

 enthousiasme 

 wekelijkse verslagjes op Basisschool-

net 

 persoonlijke aandacht 

 er is geluisterd naar ons advies m.b.t. 

de omgang met onze zoon, heel fijn 

 

                 Het Letterpalet 
 
 

Voorwoord 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van het 

Sterrenpalet, 

Hierbij ontvangt u een samenvatting 
van de informatie, die we op donder-
dag 17 juni gegeven hebben tijdens het 

info-uur. 

Opening  
Ineke heet iedereen van harte welkom. 

Fijn dat iedereen er is. 

 

Terugblik en 

vooruitblik 
Prettig om de ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar en het komende jaar op 

het Sterrenpalet samen te kunnen 

delen.  

Ook een welkom voor de ouders die 

hier voor het eerst aanwezig zijn: wij 

wensen jullie een fijne tijd op het Ster-

renpalet! 

 

Vorig schooljaar stond de presentatie in 
het teken van: we weten niet wat er 
verborgen zit in de tijd en de toe-
komst. We hoop-
ten er een schit-
terend jaar van te 
maken. Nu, aan 
het eind van het 
jaar, zijn we 
natuurlijk 
benieuwd of het 
ook een schitter-
end jaar is ge-
worden.  

Thema van   

vanavond:  

     I like it!  
Iedereen die aanwezig is, krijgt een 

papiertje met een duim omhoog en 

mag daar één ding opschrijven, dat 

positief/schitterend was. Het duimpje 

kan worden omgedraaid, dus er is ook 

ruimte om op te schrijven wat het af-

gelopen jaar niet zo prettig was. Deze 

opmerkingen horen we ook graag, zo-

dat we hieraan kunnen gaan werken.  

 

Pluspunten die worden 

genoemd zijn: 

 zicht op nieuw school-

gebouw 

 groei en ontwikkeling van kinderen in 

de groep 

 trots op team 

 rust en in continuïteit vanaf januari 

in groep 6 

 samen met ouders en kinderen 

 een goede start in groep 0  

 communicatie tussen ouders en leer-

kracht 

 de berichten op Basisschoolnet 

 fijne start voor onze dochter 

 sportdag en Koningsspelen 

 groei van kind 

 Leskracht met presentaties 

 mijn kind vindt het leuk in groep 0 

 hulp van iedereen om alles zo goed 

mogelijk te laten verlopen 



Pre-inspectie-

bezoek (14 ja-

nuari 2016) 
Wij hebben bezoek gehad van twee 

kwaliteitsmedewerkers van VCO die de 

school doorlichtten op kwaliteit. Wat 

deden zij: 

 Documenten bekijken 

 Lesbezoeken afleggen in verschillen-

de groepen 

 Gesprekken met directeur en IB-er 

voeren 

 Gesprekken met ouders en leerlingen 

voeren 

 Gesprek met team voeren 

 Conclusies verwoorden in een feed-

backgesprek met het team  

 

Enkele conclusies over het beeld van 

de school: 

 Er is sprake van voldoende cognitieve 

eindopbrengsten. Het gaat op het ge-

bied van de leerresultaten goed.  

 Door de fusie die geweest is, zijn er 

verschillen in de klassenmappen 

geslopen.  

 Positief dat Plan B2 (een programma 

voor de administratie van de ontwik-

keling en begeleiding van leerlingen) 

ingevoerd is, wordt verder geïmple-

menteerd.  

 De leerkrachten geven duidelijke en 

doelgerichte uitleg. Top voor elkaar. 

 De school kent een veilig en prettig 

schoolklimaat. Gesprekken met kin-

deren.  

 De directie stuurt de kwaliteitszorg 

goed aan. Onder andere door middel 

van het school- en jaarplan.  

 Het is verstandig om op korte termijn 

een keuze te maken voor een metho-

diek voor het projectmatig werken. 

Het gaat om de methodieken ‘Les-

kracht’ en ‘Da Vinci’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind-Citotoets 
De Eind-cito is niet meer bepalend voor 

het advies voor het voortgezet onder-

wijs (VO). De afname vindt plaats in 

april. De toets is wel bepalend voor de 

kwaliteit van onze school. Dit jaar is 

het resultaat, weer een resultaat 

boven het landelijk gemiddelde van 

534,8. Omdat dit sinds vijf jaar al het 

geval is, kunnen we dus zeggen dat we 

structureel goed onderwijs geven. 

 

Keuze project-

matig werken 
De keuze voor een methodiek voor pro-

jectmatig werken was moeilijk vanwe-

ge verschillende voorkeuren/visies  bij 

leerkrachten. Na een lang proces is de 

uiteindelijke keuze gevallen op Les-

kracht. Deze methodiek is toekomst-

gericht en we denken dat door middel 

hiervan zoveel mogelijk de talenten 

van kinderen ontwikkeld kunnen wor-

den. 

 

Ineke laat als voorbeeld zien hoe de 

kinderen in groep 5 met Leskracht aan 

het thema ‘De ruimte’ hebben ge-

werkt. Dit thema is gekozen door de 

kinderen n.a.v. een les begrijpend 

lezen, waardoor zij hierop heel erg 

betrokken waren en hiervoor heel ge-

motiveerd waren.  

Het stappenplan bij Leskracht zijn:  

 Het kiezen van een thema 

 Het vormen van een woordweb met 

aanwezige kennis 

 Onderzoeksvragen opstellen 

 Onderzoeken en samenwerken 

 Presenteren van het geleerde  

Ineke is in de groep op bezoek geweest 

en zag hoe enthousiast de kinderen 

allemaal actief bezig waren en hoeveel 

zij leerden.  

Komend schooljaar voeren we Les-

kracht structureel in. Er wordt voor 

gezorgd dat de doelen van werel-

doriëntatie aan de orde komen. Er 

wordt een werkgroep gevormd die de 

implementatie samen gaat oppakken. 

 

Jammer wordt gevonden 

dat het contact van de 

ouders met de Beu-

kenlaan minder is.  

 

Organisatie 

eerste half-

jaar:  
Ineke blikt terug: een duim omhoog 

voor de organisatie tijdens de periode 

dat er vier teamleden op zwanger-

schapsverlof waren. Ook dankzij de 

grote inzet van de invallers was het 

een goed eerste halfjaar.   

 

Veiligheidson-

derzoek (no-

vember 2015) 
 100% deelname 

 5%  gepesten (t.o.v. 9% landelijk 

gemiddeld) 

 Groepsrapportages: team heeft de 

incidentele gevallen vanuit de ‘pest

-scan’ de resultaten geanalyseerd 

en gekeken wat er aan gedaan kon 

worden. Er zijn acties ondernomen 

en we blijven dit doorzetten. Fijn 

om te horen dat het effect heeft, 

wat is gebleken uit verschillende 

gesprekken met kinderen en ouders. 

 

Veiligheid 
 Veilige sfeer. Hiervoor gebruiken we 

structuur, regels en afspraken. 

 Gesprekken en betrokkenheid. 

 Blokje eind van de dag: hoe ga je 

naar huis? Rood blokje: ik voel me 

niet fijn, er valt iets te bespre-

ken. / Groen blokje: ik voel me fijn 

en kan op een prettige manier naar 

huis. De leerkracht gaat bij een 

rood blokje het gesprek aan. Als het 

goed is hoort u dat moeilijkheden 

zijn opgelost. 

 Vanaf nu vindt er jaarlijks een 

veiligheidsonderzoek plaats, omdat 

dit met ingang van dit jaar wettelijk 

voorgeschreven is. 
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Inspectiebe-

zoek (11 april 

2016) 
Op 11 april kreeg de school een inspec-

tiebezoek. Het bezoek bestond uit het-

zelfde programma als tijdens het pre-

inspectiebezoek. Er werd gekeken naar 

de kwaliteit op het gebied van:  

 Veiligheid 

 Cognitieve eindresultaten 

 Didactisch handelen 

 Zicht op ontwikkeling 

 Kwaliteitscultuur 

 Evaulatie en verbetering 

 

Conclusies zijn:  

 Het gaat goed op het Sterrenpalet.  

 De veiligheid is goed!  

 De instructie van de leerkracht is 

goed. Een volgende stap voor ont-

wikkeling hierin is de instructie nog 

meer te finetunen op kinderen indi-

vidueel, waarbij alle leerlingen ti-

jdens de instructie volledig actief 

zijn.  

 Voor de toekomst is de keuze van 

Leskracht goed.  

 Klassenmappen zien er goed uit.  

Het is goed aandacht te besteden aan:  

 Nog meer en concreter de doelen en 

evaluaties in de klassenmappen te 

schrijven, van dag tot dag.  

 De doelen in het schoolplan en het 

jaarplan nog concreter te beschri-

jven.  

Hier gaan we verder mee aan de slag.  

 

Duidelijk is dat door het gebruik van 

twee gebouwen de doorgaande lijnen 

in gevaar komen. Maar gelukkig hebben 

we één gebouw in zicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van za-

ken betreffen-

de het nieuwe 

gebouw 
 Er liggen tekeningen waarin nog aan-

passingen gedaan worden 

 Er hebben weer gesprekken met de 

gemeente plaatsgevonden 

 Er vindt overleg plaats tussen onder-

wijs en opvang voor het nieuwe ge-

bouw 

 Er worden voorbereidingen gedaan 

voor bespreking van het plan in de 

gemeenteraad 

 De MR heeft ingestemd met een 

fusieonderzoek  

 Er vindt overleg van de MR met het 

bestuur plaats (o.a. over wie de 

fusiebegeleider/adviseur wordt) 

 Er wordt een fusiewerkgroep 

gevormd.  

 

Kinderopvang 
Deze bestaat op dit moment uit:  

 buitenschoolse opvang 

 voorschoolse opvang 

 de peuteropvang, op locatie ‘de 

Juliana’, elke dinsdag- en vrijdag-

morgen van 8.30-11.30 (uit de be-

hoefte peiling is gebleken dat het 

aantal peuters nog te klein is om op 

het Sterrenpalet een aparte groep te 

creëren.  

Door middel van een enquete is er een 

behoeftepeiling gedaan naar behoefte 

voor kinderdagopvang. Hiervoor is op 

dit moment helaas nog te weinig vraag 

om een groep hiervoor te creëren.   

 

BSO 
De BSO groeit. Er mogen 20 kinderen in 

het hiervoor bestemde lokaal. Het aan-

tal kinderen is soms groter. Daarom zal 

de BSO na de vakantie naar het gebouw 

aan de Klaashofweg gaan (het voorma-

lige ‘peuterspeelzaalgebouw’). Het 

voorschoolse uurtje blijft aan de 

Huenderstraat.  

21e eeuwse 

vaardigheden 
Het is belangrijk de kinderen voor te 

bereiden op hun toekomst en op het 

oog te hebben wat ze in die toekomst 

nodig hebben.  

Tijdens een directeuren-2-daagse, 

waar Ineke bij was, werd de vraag 

gesteld door een filosoof, Ruud Vel-

tenaar: Vraag je af of we in ons 

huidige onderwijs de kinderen leren 

wat ze in de toekomst nodig hebben. 

Hij vertelde over de realiteit waarin 

we nu al leven: nu gebeurt het al dat 

in een universiteit op deze wereld één 

professor lesgeeft aan 100.000 studen-

ten, die door middel van schermen 

verbonden zijn met elkaar. Laten we 

scherp blijven dat we de leerlingen 

leren wat ze in de toekomst echt nodig 

hebben.  

 

Onderwijs 

2032  

In de toekomst zijn vooral vaardighe-

den belangrijk. Kennis wordt nauwe-

lijks genoemd in het plaatje van 2032. 

Belangrijk is: Hoe zoek je informatie 

en waar haal je kennis vandaan?  

Hierover hebben we ook gesprekken 

binnen ons team. Hoe gaan wij hier 

mee om? 

We proberen te zorgen voor een mix 

van basiskennis, die nodig blijft, en de 

vaardigheden voor 2032.  
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Formatie 

groepen 
We hanteren een maximum van 28 

leerlingen per groep en vormen aan de 

hand van bovengenoemde aantallen de 

volgende groepen:  

 Groep 1/2A : 21-28 leerlingen 

 Groep 1/2B : 21-28 leerlingen 

 Groep 3: 28 leerlingen 

 Groep 3/4: 25 leerlingen 

 Groep 5: 21 leerlingen 

 Groep 6: 21 leerlingen 

 Groep 7: 26 leerlingen 

 Groep 8: 13 leerlingen 

Groep1-2A 
De 21-28 leerlingen krijgen dit jaar juf 

Trudie Schokkin en juf Marit Loman. 

Zij werken afwisselend maandag/

dinsdag en woensdag t/m vrijdag. 

Marit mag dus blijven, hoera! 

 

 

Groep 1-2B 
De 21-28 leerlingen krijgen dit jaar juf 

Riny Grijsen en juf Lynn ter Bals. 

Juf Riny werkt op de maandag en juf 

Lynn van dinsdag t/m vrijdag. 

Ook juf Lynn mag dus blijven, opnieuw 

hoera!  

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 
De meeste groep 3-leerlingen (28)  

krijgen dit jaar juf Micha Hoekstra en 

juf Natascha Kist. 

Juf Micha werkt op de maandag en 

dinsdag, zij heeft op de woensdag nog 

ouderschaps-

verlof. 

Juf Natascha 

werkt op 

woensdag tot 

en met vrijdag.  

Groep 3/4 
De 6 andere leerlingen van 

groep 3 en alle leerlingen 

van groep 4 krijgen dit 

jaar juf Alies Knoef. Zij 

werkt op de maandag, dinsdag en vri-

jdag. Voor de woensdag en donderdag 

is het nog niet bekend welke juf/

meester in deze groep komt. Zodra dit 

bekend is, laten we dit weten.  

 

Groep 5 
De 20 leerlingen krijgen dit jaar juf 

Annie de Vries en juf Maartje Hofstede. 

Juf Annie werkt op de maandag, dins-

dag en vrijdag en juf Maartje op de 

dinsdag en woensdag. 

Groep 6 
De 26 leerlingen krijgen dit jaar juf 

Joyce ten Elzen en juf Laura Schop-

man. 

Juf Joyce werkt op de maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag en juf Laura 

op de woensdag. 

 

Daarnaast 

blijft Laura 

interne en 

onderwijskun-

dige begelei-

der en loca-

tiecoördinator. 

Haar taken zijn: 

 Aanspreekpunt 

 Teamcoördinator 

 Interne begeleider/Coördinator leer-

lingenzorg 

 Schoolontwikkeling 

 Managementteam 

 

 

 

Gebouw 

Klaashofweg  
Dit gebouw waarover we de beschik-

king hebben gekregen bevat behalve 

de BSO-ruimte, een speellokaal, atel-

iers, een keuken en kantoorruimte. 

Hoofdgebouw 
Het hoofdgebouw blijft de locatie 

Huenderstraat.  Hierin komen weer de 

groepen 1 t/m 5 en de directie en ad-

ministratie blijven op deze locatie.  

Beukenlaan  

Op de locatie Beukenlaan komen weer 

de groepen 6 t/m 8. En hier zal bi-

jvoorbeeld ook weer de typcursus 

worden gegeven. 

 

Aantal leer-

lingen 
162-18-2= 142 + 29 + 4 = 175!  
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Het dreigt te gebeuren dat het een 

keer voorkomt dat groepen naar huis 

worden gestuurd. Mocht het nodig zijn, 

dan zit er altijd een dag tussen. 

 

Administratief 

medewerker 
Mirjam Lefering blijft 

werkzaam als adminis-

tratief medewerker. Zij is 

elke donderdag aanwezig. 

 

Conciërges 
Ook onze conciërges Klaas Snijder en 

Mark KösterHenke blijven op het Ster-

renpalet werkzaam. Mark is elke 

ochtend aanwezig aan de Huender-

straat en Klaas elke donderdag aan de 

Beukenlaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur 
Ineke begint meestal op de 

maandag op het Sterren-

palet en donderdags op IKC 

Juliana. Daarnaast is zij 

daar waar ze nodig is. Het 

feit blijft dat zij niet ieder-

een altijd ziet. Hiervoor 

kijken we uit naar één gebouw. Tot dit 

gerealiseerd is blijft gelden: Ineke is 

altijd mobiel bereikbaar en ook het 

maken van een afspraak is altijd 

mogelijk!  Haar mobiele nummer is:   

06-12643247. 

 

Team 
Het team heeft afgelopen week een 

studiemiddag gehad. In een positieve 

sfeer hebben zij elkaars positieve tal-

enten benoemd. 

De ouders krijgen de mogelijkheid om 

voor hun eigen kind een compliment op 

een ‘duim’ te schrijven en hun kind 

hiermee te verrassen.  

 

Na de zomer-

vakantie 
De eerste schooldag is op maandag 29 

augustus. Deze dag staat in het teken 

van samenwerken en samenspelen.  

Vanaf 8 uur is iedereen van harte 

welkom aan de Huenderstraat bij de 

inloop met koffie/thee. 

 

IKC = Integraal 

Kind-Centrum 
Dit staat voor onderwijs en opvang in 

één. 

 

Midden in de 

samenleving 
 We werken samen met organisaties, 

clubs en verenigingen 

 In de toekomst willen we samen 

werken met een activiteitenbeweeg-

team. 

 De ontwikkeling hiervan hebben we 

nu even uitgesteld tot het nieuwe 

gebouw.  

 

Beweeg Wijs 
Beweeg Wijs omvat dit en  het vol-

gende schooljaar:  

 Pleinspelen 

 School-BSO-Gym 

 Pleinrekenen 

 Beweeg Wijs en… 

 Leef Wijs! 

 

Uitblinken in 

taal en reke-

nen 
Dit omvat voor ons:  

 Een basis voor verdere ontwikkeling 

 Tijdens ochtenden, vaste structuur 

 Analyses, rapportages, doelgericht  

Groep 7 
De 26 leerlingen krijgen dit jaar juf 

Marian Woolderink en meester Tobias 

Kwant. 

Juf Marian werkt op de maandag, don-

derdag en vrijdag en meester Tobias 

op de dinsdag en woensdag. 

Groep 8 
De 13 leerlingen krijgen dit 

jaar meester Erik. 

Meester Erik staat de hele 

week voor groep 8. 

 

Gym en 

Beweeg Wijs 
Juf Jeanet Habers geeft 

gymlessen op de maandag 

en donderdag. Het gym-

rooster volgt nog voor de 

zomervakantie. 

Robin ter Maat 

blijft Beweeg-

wijs-coach (en daarnaast 

BSO-begeleider, samen met 

Helmy …, Ineke Slooten en 

Daniëlle Karel). 

 

We nemen afscheid van: 

 Juf  Ans Hofstede (14 juli). 

 Juf Melanie (15 juli). 

 Juf Elise (14 juli).  

 

Inval 
Dit punt is een verschrikking! Het 

is bijna niet meer mogelijk om 

invallers te krijgen i.v.m. de wet 

Werk en Zekerheid. Invallers zeggen 

vaak nee tegen één dagje inval. Als ze 

zes keer een dagje hebben ingevallen, 

hebben ze het maximale aantal con-

tracten bij een werkgever gehad en 

moeten ze weer op zoek naar een an-

dere werkgever. Helaas moeten we 

hierdoor af en toe een groep com-

bineren. We proberen echt dit zoveel 

mogelijk te voorkomen.  
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Muziekonder-

wijs 
 De groepen 1 t/m 5 krijgen 15 

muzieklessen van een vakdocent 

muziek.  

 Groep 6 t/m 8 doet activiteiten in 

het kader van ‘Muziek van de Toe-

komst’ 

Daarnaast hebben we de subsidie ont-

vangen voor ‘Impuls muziekonderwijs’. 

De leerkrachten krijgen in de groep 

begeleiding van dezelfde vakdocent om 

een impuls te geven aan nog meer 

muziekonderwijs. 

 De methode ‘123Zing’ wordt ingevo-

erd.  

 Vakdocenten muziek geven 

naschoolse muzieklessen op school.  

 Aan het eind van het jaar wordt er 

een schoolconcert gegeven waar alle 

leerlingen aan meedoen.  

 

Als speciale muziekactiviteit komt ook 

het Afrikaanse Mwangaza-koor wed-

erom een concert geven op 8 septem-

ber. De kinderen van het koor komen 

overdag op school om samen met de 

kinderen op school  activiteiten te on-

dernemen. Twee jaar geleden zijn ze 

er ook geweest. Ons sponsorkind Cath-

erine is aan de organisatie van het koor 

verbonden, waardoor zij nu weer bij 

ons komen.  

Elk kind mag 

schitteren 
Door middel van 

bovengenoemde hopen 

we ons doel te 

bereiken namelijk dat 

elk kind mag schit-

teren!  

Vakanties en 

vrije dagen 
 Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 

2016 

 Kerstvakantie: 26 december 2016 t/

m 6 januari 2017 

 Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 

maart 2017 

 Goede Vrijdag: 14 april 2017 

 Pasen: 17 april 2017 

 Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017 

 Hemelvaart: 25 en 26 mei 2017 

 Pinksteren: 5 juni 2017 

 Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augus-

tus 2017 

 

Vrije dagen 
 Lange weekenden groep 1 t/m 4: 

deze vervallen helaas, omdat ko-

mend jaar een kort jaar is en omdat 

door de jaren heen blijkt dat het 

continurooster te weinig marges 

biedt voor het geven van extra vrije 

dagen.  

 Sinterklaas groep 1/2: 5 december, 

vanaf 10.00 uur vrij 

 Laatste schooldag alle groepen: 14 

juli, vanaf 12.00 uur vrij  

Maatwerk voor 

ieder kind 
Hiervoor passen we toe:    

 Groepsplannen met 3 niveaus 

 Taakbrieven 

 Handelingsgericht Werken 

 Extra zorg / Plusklas 

 De wet Passend Onderwijs 

 Plan B2 

De Plusklas, met een speciale plusklas-

juf, van de gespecialiseerde organisa-

tie Doumée, blijft! 

 

Ruimte voor 

talent  
Daarbij denken we aan:  

 Projectmatig Onderwijs 

 Leskracht 

 Talentontwikkeling 
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De communi-

catie 
Basisschoolnet is oké, maar de tech-

niek is niet altijd goed. Basisschoolnet 

is overgenomen door een ander bedrijf. 

Daarom gaan we vanaf 1 augustus 

werken met Mijn School, een gebruiks-

vriendelijker ouderportaal. 

Hiervoor hebben we alle mailadressen 

nodig. We weten niet of de huidige in 

onze administratie nog kloppen, 

daarom het verzoek: wilt u uw huidige 

e-mailadres sturen naar 

admin@sterrenpaletvco.nl  

Vragen? 
 Je noemde dat wellicht volgend jaar 

kinderen naar huis worden gestuurd 

als er geen inval wordt gevonden. Is 

er een mogelijkheid om wel opvang 

te regelen? Ja, Ineke verwacht van 

wel. 

 Begint de eerste schooldag voor alle 

leerlingen aan de Huenderstraat? Ja. 

 Wanneer is het kamp van groep 8? In 

de tweede schoolweek. Er komt bin-

nenkort een bericht hierover. 

 

 

Afsluiting 
Voor alle aanwezigen is er een koek in 

de vorm van een ‘I like’-duim: Be-

dankt!  

Bedankt! 
 Een duim voor jullie als ouders: 

bedankt voor al jullie hulp bij heel 

veel activiteiten! 

 Bedankt voor het meewerken aan 

een gezonde school!  

 Bedankt voor het zorgen voor 

veiligheid!  

 Bedankt, verkeersouders! Er is veel 

aandacht voor veiligheid en verkeer. 

Super! Er is soms een tekort aan 

ouders die bij deze activiteiten kun-

nen helpen. Op de ouderhulplijst 

staan álle data van verkeersmid-

dagen. Het zou ook al fijn zijn als 

iemand één van de middagen kan 

helpen. Geef ook dat gerust aan! Als 

aandachtspunt: Mede namens de 

verkeersouders willen we u vragen 

de school per auto te benaderen via 

de Klaashofweg en per fiets via de 

Huenderstraat. 

 Bedankt, pleincommissie! Het 

worden steeds meer pleinen… Op de 

laatste zaterdag voordat we in het 

nieuwe jaar weer beginnen, zater-

dag 27 augustus, is er weer een 

‘pleindag’. Alle hulp is ook dan 

weer welkom!  

 Bedankt, MR!  

 Bedankt, OR! 

 Bedankt voor alle hulp bij inzamel-

ingsacties! Ook bij het inzamelen 

van oud papier kunnen we blijvend 

meer hulp gebruiken.  

 Bedankt, luizenpluizers!  

 Bedankt, avondvierdaagse-

commissie! In het bijzonder Petra, 

die hiervoor ontzettend veel doet!  

 Bedankt voor het weinig aanvragen 

van extra verlof of het begrip dat 

het vaak niet kan. Ineke begrijpt de 

beweegredenen van ouders vaak 

goed voor het vragen van extra ver-

lof, maar de regels geven geen tot 

weinig ruimte. In de schoolgids staat 

wanneer extra verlof wordt 

toegestaan, hier houden wij ons aan. 
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