
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Wat in het vat zit verzuurt niet…..Helaas hebben we de Sportdag gisteren 

af moeten gelasten ivm de weersvoorspelling. We hopen dat we 31 mei 

meer geluk hebben met het weer. Ondanks dat hebben we er gisteren toch 

een enorm gezellige dag van gemaakt met als hoogtepunt natuurlijk de 

overheerlijke pannenkoeken van Cafe de Vriendschap! ( met dank aan de 

Ouderraad!) 

Vorige week hebben de kinderen hun eerste judoles gehad en alle 

kinderen waren erg enthousiast! De toneellessen van groep 1-2 op 

dinsdagmiddag worden ook enorm goed bezocht. Omdat juf Roseanne 

twee weken gelden afwezig was, is besloten de lessen in te halen. Dat 

betekent dat de laatste toneelles op dinsdag 8 juni is.  

 

Enquête huidige schooltijden 

 
Afgelopen week hebben bijna alle ouders de enquete rondom de 

huidige schooltijden ingevuld, waarvoor hartelijk dank. De uitkomsten 

laten een gemengd beeld zien. Wat betreft de huidige schooltijden geeft 

44% aan deze fijn te vinden, precies ook 44% geeft aan het niet fijn te 

vinden en 12% maakt het niet uit. Voor wat betreft het overblijven geeft 

46% aan de huidige wijziging prettig te vinden en 37% niet. Van alle ouders 

geeft 17% aan het niet uit te maken. Evenveel kinderen zijn na de huidige 

schooldag fitter als niet fitter. Het continurooster zorgt bij 31% van de 

gezinnen voor problemen in de planning thuis. Bij de vraag over de 

verschillen t.o.v. het reguliere rooster geven 8 ouders aan vooral in de knel 

te komen met werktijden. Er zijn 7 ouders die aandacht vragen voor de (te) 

korte lunchpauze en buitenspeel-tijd. Meer speeltijd in de middag en een 

fitter kind geven 8 ouders aan als belangrijkst positief verschil t.o.v. het 

huidige rooster. 
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Nu is het zo dat er vanuit het bestuur, de ISOB, een notitie is verschenen 

rondom de vrijwilligersvergoeding. Om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten  

is besloten een eenduidig ISOB beleid op te stellen. Het niet juist volgen 

van de wet- en regelgeving heeft in het verleden al geleid tot aanzienlijke 

naheffingen van de belastingsdient bij verschillende besturen. Dit betekent 

dat de overblijfmedewerkers voortaan een schriftelijke afspraak 

moeten maken per vrijwilliger over de uren en de vergoeding. Het 

ondertekenen van zo een verklaring kan mogelijk gevolgen hebben voor 

overige inkomsten, uitkeringen en vergoedingen. Afgelopen dinsdag heb ik 

met alle overblijfmedewerkers een goed gesprek gevoerd over deze notitie. 

Met pijn in het hart hebben zij, om diverse redenen, besloten niet 

verder te gaan met het overblijven als de nieuwe regels ingaan. Zij 

hebben het overblijven altijd met veel passie, professionaliteit en plezier 

gedaan en we zijn dan ook verdrietig dat er na zo een lange tijd een einde 

komt aan het overblijven in zijn huidige vorm.  

 

We hebben afgesproken dat het overblijven (hopelijk) na de 

zomervakantie weer tijdelijk start, tot aan de kerstvakantie. Dat geeft 

ons de gelegenheid op zoek te gaan naar een oplossing en het geeft de 

kinderen, de overblijfmedewerkers en u de gelegenheid om op een fijne 

manier afscheid te nemen van elkaar. 

 

We begrijpen dat deze beslissing bij u misschien veel vragen oproept. 

Daarom bent u morgen om 8.45-9:15 uur en 12:00-12:30 uur (met 

mondkapje) van harte welkom om hierover met mij van gedachten te 

wisselen. Ook volgende week is hier op woensdag de gelegenheid voor. 

Daarnaast zijn we op zoek naar een tweetal ouders die samen met mij en 

een collega een werkgroep willen vormen om de komende tijd de diverse 

mogelijkheden te onderzoeken. Natuurlijk worden de Medezeggen- 

schapsraad, de Ouderraad, het team en u hier sterk bij betrokken.  

 

Luizenpluizen 

 
Na iedere vakantie controleren we alle kinderen op hoofdluis. Een 

groepje ouders heeft zich hiervoor opgegeven. We zijn op zoek naar 

ouders die ons hierbij willen helpen. Hoe meer ouders ons hierbij helpne, 

hoe eerder we weer klaar zijn. U kunt zich opgeven bij juf Danielle. Alvast 



 

heel hartelijk dank! 

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende week gaat over samenwerken op school: 

 

“wij kunnen samen kiezen” 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 
20 mei     start vervanging juf Melanie in groep 

3-4 (donderdag) 

24 mei     Pinksteren, school dicht 

25 mei     Studiedag team, kinderen vrij 

26 mei     letterfeest groep 3 

31 mei     Tweede poging Sportdag 

8 juni     laatste toneelles groep 1-2 

9 juni     Schoolfotograaf 

15 juni  (nieuwe datum!)  Schoolreisje groep 1-2 

17-18 juni    Schoolkamp groep 5-6 

18 juni     Schoolreisje groep 3-4 

22-25 juni    Avond 4-daagse 

25 juni     Voorstelling poppentheater groep 1-4 

in de kerk 

28-29-30 juni    Schoolkamp groep 7-8 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


