
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 1 (  4 september 2016) 
 

 

 
Beste ouder / verzorger 

 

We gaan weer naar school 
De vakantie zit er bijna op. Morgen  gaan we weer beginnen. En wij hebben er zin in. 
Wilt u weer denken aan de afspraken m.b.t. de verkeersdrukte rondom school!!!! 

 

Praktische zaken eerste schooldag 
Ingang: De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op de speelplaats naar binnen gaan. De kinderen 
van de groep  3-4 (juf Yvonne) en de groepen 5 mogen de hoofdingang nemen (deze grenst aan de 
kinderboerderij). De groepen 6 t/m 8 nemen de ingang aan de Couwenbergstraat. Als de school uit is, 
lopen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 mee naar buiten. De andere kinderen lopen zelf naar 
buiten toe. Als de kinderen binnen zijn gaan de buitendeuren dicht en zijn vanaf de buitenkant niet 
te openen. Alleen de hoofdingang is open. 
Gymles: De gymtijden zijn bekend gemaakt in de schoolkalender die u van ons heeft ontvangen. 
Deze kunt u ook vinden op de website. De kinderen van de groepen 1-2 nemen  een gymtas mee 
naar school met daarin gymschoenen, shirt en broek. Deze tas blijft op school hangen.  
De andere kinderen gymmen in hun gebruikelijke gymkleding. 
Hoofdluiscontrole: We hopen dat de ouders van vorig schooljaar weer de luizencontrole willen 
uitvoeren en zien hen graag ’s middags om 13.15u 

Loek Snels 
 Beste ouders/ verzorgers,  
Graag informeren wij u over het volgende:  
Onze zoon Loek gaat vanaf 5 september naar school. Hij is geboren met o.a. een 
slokdarmafsluiting en is hier direct na de geboorte aan geopereerd. Helaas 
functioneert zijn slokdarm niet zoals bij ons en daardoor zakt vast voedsel minder 
snel, kan het soms vast gaan zitten en mag hij niet alles eten.  
U zult begrijpen dat het dus gevaarlijk kan zijn als kinderen met Loek hun 
tussendoortje ruilen/ delen/ van elkaar proeven. Daarom is onze vraag of u thuis 
met uw kind wilt bespreken dat ze geen fruit/ koek e.d. met Loek mogen delen. 
Bij voorbaat dank hiervoor.  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen 
hebben neem dan gerust persoonlijk contact met ons op.  
 
Met vriendelijke groet,  
Rob en Antje Snels  
Ouders van Loek  
Email: antjezijlmans@hotmail.com  
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Vervanging dak 
Op dit moment is men bezig met het vervangen van het dak en de boeiboorden. 

Dit kan eventuele overlast veroorzaken maar we proberen dit tot een minimum te 

beperken.  
 

 
 

 
 

 


