
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
27 september 2019 
 
 
Fijne start 
Het schooljaar 2019-2020 is nu vier weken bezig. De kinderen hebben hun nieuwe plek gevonden 
in de onderbouwunit of in de bovenbouwunit. Het is mooi om te zien hoe snel dit gaat. 
We verwelkomen de volgende kinderen op onze school: Elanur en Delano in groep A/B 1/2, Tess 
in groep D 3/4, Sjimmie in groep E 5/6, Vince en Kevin in groep F 5/6, Danny en Samuel in groep 
G 5/6, Damian in groep H 7/8 en Desiree, Jelle en Luc in groep I 7/8. 
We wensen jullie een gelukkige en leerzame tijd op onze school. 
 
 
Luizenouders 
In de Parro app en op de kennismakingsavond hebben we een oproep gedaan voor 
luizenmoeders. Een aantal ouders heeft zich al gemeld. Dat is erg prettig en zo houden we de 
school luisvrij.  
Ook fijn is dat een aantal ouders zich heeft aangemeld voor onze ouderraad. Dank je wel 
hiervoor. 
 
 
Verkeersveiligheid 
Elke ochtend komen de kinderen met of zonder hun ouders naar onze school en om 14.15 uur 
worden ze weer opgehaald of gaan zelfstandig naar huis. 
 
Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen we u het volgende: 
 

 De leerlingen wandelen over het schoolplein. 
 Om 14.15 uur wandelen de leerlingen met of zonder fiets over het trottoir of de 

parkeerplaats richting de straat. 

 Bij de straat staan om 14.15 uur verkeersbrigadiers. Bij het teken van de verkeers-
brigadiers steken de kinderen en hun ouders/begeleiders over. 

 Een ieder volgt de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op. 
 Let u erop dat u de auto op voldoende afstand van de oversteekplek parkeert. Zo blijft er 

voldoende overzicht. 
 Vervoer alstublieft uw kind in de gordel. 

 Leerlingen stappen aan de stoepkant in. 
 Auto’s rijden stapvoets in de omgeving van de school 

 
Dank u wel voor uw begrip. 
 
 
 


