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Dag allemaal, 
 

Na een hopelijk voor u allen heerlijk ontspannen vakantie zijn we 

vandaag weer enthousiast van start gegaan. Afgelopen week heeft 

het team hard gewerkt om alles in orde te maken. Fijn om alle 

kinderen en ouders weer te zien! De komende 3 weken zal juf Julia 

in groep 3-4 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag voor de klas 

staan. Juf Marinda staat voortaan op donderdag voor groep 3-4. 

Maandag 24 september start juf Danielle weer. De komende week is 

voorlopig de laatste werkweek van juf Amanda. Zij zal vanaf 10 

september worden vervangen door meester Huub. Meester Huub is 

de komende week ook aanwezig op school. We wensen alle 

teamleden en leerlingen heel veel plezier in het nieuwe schooljaar. 

 

Jaarplanner 
 
Deze week ontvangt ieder gezin een prachtige jaarplanner. Hier 

staan alle belangrijke data in vermeld.  

 

Schooltijden 
 
De school is iedere dag vanaf 8:30 uur geopend voor kinderen 

en ouders. Er is dan toezicht op het plein en u kunt teamleden even 

aanspreken. Tussen 8 uur en half 9 is de school alleen geopend, 

als extra service,  als u vanwege uw werkzaamheden uw 

kinderen eerder wilt brengen. Teamleden zijn dan bezig met het 

voorbereiden van hun programma. Er is dan geen toezicht op het 

plein, ouders zijn tot 8:30 uur zelf verantwoordelijk voor hun kind. De 

eerste bel gaat om 8:40 uur en de lessen starten om 8:45 uur. De 

26 juni 2017 



 

deur gaat dan dicht en de leerkracht start met het lesprogramma. 

Kinderen die te laat op school komen, verstoren de les enorm. Dank 

voor uw begrip en medewerking. 

 
 
Informatieavond 
 

Dit jaar organiseren wij twee informatie-avonden. Op dinsdag 4 

september is de informatie-avond van  groep 7-8, met aansluitend 

voorlichting over de advisering VO voor ouders groep 8. Ouders 

hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op dinsdag 11 

september is de informatie-avond voor alle ouders van de overige 

groepen. Ouders van wie hun kind dit schooljaar 4 jaar wordt en 

in groep 1 instroomt, zijn ook uitgenodigd voor de informatie-

avond. Leerlingen van groep 1-6 krijgen vandaag een uitnodiging 

mee naar huis.  

 

Landschapsfestival Moooiste 
 
 

Zondag 16 september vindt het Landschapsfestival Moooiste 

plaats in de  Eilandspolder. In het kader hiervan organiseert het 

festival ook een scholenproject op maandag 10 (groep 1-4) en 

dinsdag 11 september (groep 5-8). Het project bestaat uit een 

vaarexcursie voor alle groepen. Wilt u ervoor zorgen dat alle 

kinderen deze dag regenlaarzen en, indien nodig, regenkleding 

meenemen naar school? Voor de kinderen van groep 1-4 geldt 

bovendien, dat zij een zwemvest moeten dragen. U ontvangt 

vandaag een een brief waarop u kunt aangeven of u deze heeft. Zo 

niet, dan verzorgt het Landschap deze. We hopen op twee prachtige 

ochtenden. 

 
 
Vakantierooster 2018-2019 
 
Het vakantierooster voor komend schooljaar ziet er als volgt uit: 



 

22 oktober -  26 oktober  herfstvakantie 

24 december -  4 januari  kerstvakantie 

11 februari    studiedag team, kinderen vrij 

18 februari -  22 februari  voorjaarsvakantie 

22 april -3 mei   meivakantie 

29 mei - 3 juni   Hemelvaartvakantie/ studiedag 

team 

10 juni     Tweede Pinksterdag, school dicht 

19 juni     studiedag team 

8 juli - 23 augustus   zomervakantie 

 

 
Schoolgids 

 

De schoolgids 2018-2019 vindt u op de website van de school.  

 
 
Nieuws van de Tussenschoolse Opvang 

 

Graag willen we leerlingen en ouders van groep 5-8 erop attent 

maken dat het niet is toegestaan om tijdens het overblijven een 

mobiele telefoon te gebruiken. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 
 
Gymkleding 
 
Vriendelijk verzoek aan alle ouders om de gymkleding en vooral 

gymschoenen bij u zoon/dochter te controleren op de juiste 

maat. Gymschoenen zijn voor alle kinderen verplicht. Alle kinderen 

vanaf groep 3 dragen daarnaast ook gymkleding.  

 
 
Algemene Jaarvergadering 

 

Graag maak ik u alvast attent op het feit dat de algemene 

Jaarvergadering dit jaar wordt georganiseerd op donderdag 18 



 

oktober, een datum om vrij te houden. Tijdens deze avond zullen 

de Ouderraad, De Medezeggenschapsraad, Naschoolse Opvang Ti-

Ta Tovenaar, Stichting Vrienden an de Overhael,  de 

jeugdcommissie van De Driehuizer Gemeenschap en het team zelf u 

op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Deze 

informatie is van belang voor u en uw kinderen. Uw aanwezigheid 

wordt dan ook zeer gewaardeerd! Deze gezellige avond wordt 

afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje. Alle ouders zijn 

hierbij van harte uitgenodigd. 

 
 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


