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Terneuzen, 17 augustus 2018 
  
Betreft: startinformatie schooljaar 2018-2019 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

Het einde van de zomervakantie heeft ons alweer bereikt. 

Ik hoop van harte dat u allen een fijne vakantie heeft gehad. 

Aanstaande maandag staan de deuren van de school weer helemaal open om u allen te 

verwelkomen. We kijken er naar uit om alle kinderen weer te zien! 

 

Wij zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  

Om een frisse start te kunnen maken is het zinvol om wat praktische zaken met u te delen. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Maandagochtend om 8.15 uur staan de deuren van de school weer 
helemaal open om u te verwelkomen. 
 
In het begin kunt u ook uw kind boven begeleiden tot in de klas. De 
kinderen kunnen er enerzijds weer aan wennen om afscheid te 
nemen, anderzijds bent u in de gelegenheid een kijkje te nemen in 
de klas. 
 
Vanaf de tweede week gelden weer de volgende afspraken: 

 de leerlingen van de groepen 1 mogen elke dag tot in de klas 
gebracht worden.  

 de ouders van de leerlingen in groep 3 kunnen afscheid nemen 
bij de deur van de klas. 

 voor de kinderen die op de bovenverdieping zitten kan beneden 
aan de trap een afscheidsmomentje genomen worden. 

 
Om 8.25 uur gaat de bel. We rekenen er op dat alle leerlingen op 
deze tijd aanwezig zijn, want om 8.30 wordt in alle klassen gestart 
met de lessen. 
 
Om 12.00 uur en om 15.00 uur kunt u wachten op het plein om uw 
kind(eren) op te halen. 
 
Om 12.55 verwachten we alle kinderen terug op school. U kunt als 
ouder nog een zwaaimomentje nemen vanaf de buitenkant van het 
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hek. Dit in verband met het overzicht op het plein. Ook dan 
verwachten we dat alle kinderen terug zijn op school want om 
13.00 uur starten de lessen weer. 
 
Uiteraard bestaat tussen de middag ook de mogelijkheid uw kind te 
laten overblijven op school. (we zijn nog steeds op zoek naar 
ouders die willen helpen hierbij ) 
 
 

 We zien  dat vele kinderen met de fiets naar school komen. Dat is 
fantastisch! 
We hebben nu gelukkig een mooie ruimte op het plein waar de 
fietsen veilig weg gezet kunnen worden. Het is soms een beetje 
schikken, maar als iedereen de fietsen netjes laat aansluiten, is de 
ruimte groot genoeg. Er hoeven dan geen fietsen meer op het 
speelplein te staan.  
Omdat het op het plein vaak druk is met grote en kleine mensen 
hebben we de afspraak dat er niet gefietst wordt op het plein. 
 

 Bij de kinderen in de onderbouwgroepen kan het wel eens 
gebeuren dat ze een “ongelukje” hebben. Het is dan prettig dat de 
kinderen met droge, schone kleertjes de dag door kunnen. 
Wanneer u thuis kleertjes in de maten 104 t/m 128 over hebt, kunt 
u daar de kleuterjuf blij mee maken. Zowel ondergoed als boven-
kleertjes zijn welkom. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 Huiswerk maken hoort erbij, dat is bekend.  
Recent onderzoek omtrent het maken van huiswerk heeft nieuwe 
inzichten opgeleverd. We hebben om deze reden het 
huiswerkbeleid aangepast op school. 
We zijn van mening dat het maken van huiswerk vooral zin moet 
hebben. 
Dit is voor elke leeftijdscategorie weer anders. 
U krijgt van de leerkracht van uw kind specifieke informatie over dit 
onderwerp. 
   

 Ook dit jaar maken we weer graag gebruik van de Parro app. 
U kunt als ouder heel gemakkelijk een bericht sturen naar de 
leerkracht van uw kind. Wanneer u een bericht stuurt vóór de 
aanvang van de lessen zal de leerkracht dit bericht lezen. Wanneer 
er gelegenheid is, zal de leerkracht u even laten weten dat het 
bericht is ontvangen en is gelezen. 
Wanneer u tijdens schooltijd een bericht stuurt, is het lastig voor de 
leerkracht om binnen lestijd uw vraag en/of mededeling te lezen. 
Wij vragen u om hier rekening mee te houden. Wanneer u  op het 
laatste moment toch iets wilt zeggen, kunt u beter even bellen naar 
school, dan weet u zeker dat de boodschap aan komt. 
 

 Door technische omstandigheden is het helaas nog niet gelukt om 
de website van de school volledig aan te passen aan het nieuwe 
schooljaar. 
We maken hier zo snel mogelijk werk van. Excuus voor het 
ongemak. 
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Hopend u allemaal weer te zien volgende week, wens ik u allen nog een heel fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marian de Moor-Vael 

 Op 12 september aanstaande staat er een landelijke staking 
gepland voor het primair onderwijs in onze regio. 
De eerdere onderhandelingen hebben wel iets opgeleverd, maar 
nog zeker niet voldoende. 
Bij het team is een grote stakingsbereidheid geconstateerd.  
Vrijwel alle leerkrachten gaan staken tijdens deze dag. Dit betekent 
dat de school gesloten zal zijn. Wij informeren u hierover nu al, 
zodat u de mogelijkheid hebt om tijdig naar een oplossing te 
zoeken. 
Wij realiseren ons dat dit lastig is, maar we kunnen de leerkrachten 
hun stakingsrecht niet ontnemen en we gunnen hun betere 
arbeidsomstandigheden. 
 

 

 
 
 

 
Aan het begin van het schooljaar kunt u zich weer opgeven voor 
een kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
De mogelijkheid om een gesprek te plannen zal tegen die tijd weer 
kenbaar gemaakt worden via Parro. 
 
Ook volgt er zoals altijd weer een algemeen moment van 
kennismaken op school, waarbij u dan onder meer uitleg krijgt wat 
er in de klas van uw kind allemaal gebeurt tijdens het schooljaar. 
Ook hiervoor volgt een uitnodiging. 

  
Aan het eind van vorig schooljaar heeft u een overzicht ontvangen 
met daarin de schoolvakanties en extra vrije dagen. 
In de loop van volgende week ontvangt u een overzicht met 
geplande activiteiten.  
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