
 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 9. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pas op je woorden”. 
 
 

2. Afscheid juf Anja van der Zwan 
 
Op woensdag 9 november a.s. neemt onze collega Anja van der Zwan (leerkracht 
van groep Kikker) na ruim 30 jaar afscheid van het onderwijs en begint er voor haar 
een nieuwe levensfase, waarin zij van haar (welverdiende) pensioen gaat genieten. 
 
Dit alles laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 
Op genoemde dag is er daarom een feestelijke activiteit voor alle leerlingen van de 
school en gaat juf Anja alle groepen langs om daar in het zonnetje gezet te worden. 
 
Om 12.15 uur is er een afscheidsreceptie voor de ouders/verzorgers en overige 
genodigden. Anja (en wij als collega’s) zou(den) het bijzonder op prijs stellen als u 
haar tijdens de receptie de hand komt schudden.  
Een uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week 
De receptie duurt tot 13.15 uur. 
 
Na de receptie nemen de collega’s afscheid van Anja, bedanken haar voor haar inzet 
voor de school en leerlingen, zwaaien wij haar uit en wensen haar alle goeds voor de 
toekomst. 
 
Zoals bekend, neemt onze collega Tessa van Rees, die al een aantal maanden in 
onze school werkt, de werkzaamheden van Anja over en is vanaf 10 november a.s. 
(samen met juf Marieke) de basisgroep-leerkracht van groep Kikker. 
 
 
3. Schoolfruit 

Vanaf woensdag 7 september jl. krijgen onze leerlingen weer drie per week gratis 

schoolfruit/groente. 

De uitdeeldagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. 

De schoolfruitperiode loopt tot en met 10 februari 2023. 
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Deze week ontvangen de leerlingen het volgende fruit: 

- Woensdag : mandarijn 

- Donderdag : groene paprika 

- Vrijdag : peer 

Onze leerlingen ontvangen dus (tot begin februari 2023) drie per week een “gezonde 
pauzehap”. 
Helaas zien wij steeds vaker dat leerlingen tijdens de pauze (‘oók op de fruitdagen!!) 
een niet-gezonde pauzehap meenemen en opeten: het aantal koeken en zoete 
snacks neemt helaas behoorlijk toe. 
Wij vragen u vriendelijk uw kind(eren) ALLEEN een gezonde pauze hap mee te 
geven en zo rekening te houden met de afspraken die op dit gebeid in onze school 
gelden. 
Natuurlijk mag er af en toe “gezondigd” worden (dat doen wij als school ook wel 
eens), maar het is niet de bedoeling dat dit heel vaak (of elke dag) gebeurt! 

 

4. Ouders in de school 

Als teamleden vinden wij het erg fijn en leuk als er veel ouders/verzorgers in de 
school zijn. M.n. in unit 1 lopen veel ouders/verzorgers ’s morgens even de school 
binnen. 
Wij vinden dat de ouders/verzorgers hiermee vooral door moeten gaan, maar vragen 
u wél uw kind(eren) zelfstandig hun zaakjes/taakjes (zoals jas op bergen, 
lunchspullen naar de klas brengen e.d.) te laten regelen. 
 

5. Project / Boekenweek 

Maandag 3 oktober jl. is de jaarlijkse projectperiode i.c.m. de boekenweek gestart. 
Het thema van deze periode is “Gi-ga Groen”. 
De openavond van het project vindt plaats op dinsdagavond 18 oktober a.s. tussen 
18.00 en 19.15 uur. U kunt dan de resultaten van de projectperiode in alle groepen 
komen bekijken. 
Een uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen. U bent allen van harte 
welkom. 

 

6. Overleg met Junis 

Zoals bekend, werkt onze school samen met Junis Kinderopvang. 
De pedagogisch medewerkers van Junis verzorgen in onze school de kinderopvang 
in ons Kinderdagverblijf en zijn aanwezig tijdens de voor- en naschoolse opvang 
(BSO). 
Samen met Junis wil de school de samenwerking verder intensiveren, om uiteindelijk 
uit te groeien naar een volwaardig IKC (Integraal Kindcentrum) 

Tijdens een kortgeleden gehouden overleg is besloten de volgende zaken met elkaar 
te bespreken en uit te werken: 

- Het stroomlijnen van regels en afspraken  
- Het ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de ondersteuning van de 

leerlingen. 



Ook is afgesproken dat de nieuwsbrief voortaan op het ouderportaal van Junis staat. 
Hiernaast streven we ernaar dat er ook meer stukjes van het KDV en de BSO in de 
nieuwsbrief verschijnen. 

 

7. Corona 

We merken allemaal dat het aantal besmettingen met het Coronavirus weer hard aan 
het stijgen is. 
Afgelopen week ontvingen wij het eerste bericht sinds tijden, waarin gemeld werd dat 
een leerling Corona heeft. 
Wij gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers het aan ons melden als hun kind 
Corona heeft. Fijn is, dat dit ook nu gebeurde. 
Hiernaast vragen wij u ons te melden als een ander lid van het gezin Corona heeft. 
Wanneer u dat doet, kunnen wij in school wat afstand houden van uw zoon/dochter 
die wel naar school gaat en (nog) geen Corona heeft, om zo een event. besmetting 
te voorkomen. 
Stuur ons dus a.u.b. een berichtje als er Corona in uw gezin heerst. 

 

8. De agenda voor de komende periode 

 

18 oktober 18.00 – 19.15 uur: Openavond project/boekenweek 

21 oktober 12.00 uur: Start herfstvakantie; deze duurt t/m zondag 
30 oktober 

2 november Luiscontrole 

7 – 11 november Week van de Mediawijsheid 

8 november Nationaal Onderwijsontbijt 

14 november Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 november 8.45 – 10.00 uur: “Kom in de klas” 

17 november 20.00 uur MR-vergadering 

24 november Schoen-zetten 

25 november Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 8 

28 nov. – 2 dec. Leerjaar 1 – 7:(niet verplichte) tienminuten-gesprekken; leerjaar 
8 wél verplicht! 

5 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 9.00 – 11.00 uur: Opa- en omamorgen 

14 december Foute kersttruiendag 

22 december ’s Avonds: kerstviering (deze vindt buiten de school plaats) 

23 december Kerstviering in de groepen 

23 december Om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze 
duurt tot en met zondag 8 januari 2023 

9 januari 9.30 uur: Met oliebollen en kinder”champagne” starten we het 
jaar 2023. 

11 januari Luiscontrole 

16 januari Start Cito-periode; deze duurt tot en met 3 februari a.s. 

17 januari 20.00: MR-vergadering 

19 januari Leerlingenraad 

24 januari 20.00: OR-vergadering 

25 januari Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij 

1 februari Openmorgen van 8.45 tot 10.00 uur 



10 februari Laatste dag schoolfruit 

13 – 16 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken (leerjaar 8) 

16 februari Ontruimingsoefening 

17 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 - 7 

20 – 24 februari Verplichte tienminutengesprekken leerjaar 1 – 7 

24 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie; deze duurt tot en 
met zondag 5 maart 2023 

 

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.  

 

Mede namens de teamleden wens ik u en uw kind(eren) vast nu een prettige 

herfstvakantie. 

 

Met vriendelijke groet,    

     

Hans van Elburg   

 

Bericht van de Jeugdtandverzorging:    

 

 
 

Wanneer? Dit vieren wij op woensdagmiddag 19 oktober van 13.00 – 16.00 uur  

                    op onze praktijklocatie (Denemarkenlaan 2, 3e etage).  



Voor wie? Alle kinderen uit Zoetermeer zijn uitgenodigd,  

                    ook als je geen patiënt bij ons bent.  

Wat kan je doen op ons feestje? 

➢ Op de foto met Spiderman of Prinses Elsa 

➢ Leuke activiteiten  

➢ Ervaar hoe het is om tandarts te zijn 

➢ Schminken of een glitter tattoo  

➢ Leren ballonnen vouwen 

➢ Prijsuitreiking kleurwedstrijd  

➢ Prijsvraag met mooie prijzen 

➢ Lekkere hapjes en drankjes 

 


