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Welkom in het nieuwe schooljaar! 
 
Als u dit leest, is het schooljaar 2017-2018 alweer een paar weken oud.  
Alle leerkrachten en leerlingen zijn goed gestart. De eerste ouderge-
sprekken zijn geweest waardoor de leerkrachten goed geïnformeerd zijn 
over uw kind(eren). 
 
Op de informatie avond van 25 september jl. waren helaas (te) weinig ouders. 
Daarom hierbij de belangrijkste punten. 

 In het komende schooljaar zal er een verbouwing in de school plaats-

vinden. Dit zal zowel in de school als de entree/het plein betreffen. De 
bedoeling is dat de afdeling onderwijs een kantoorruimte in de school gaat 
krijgen. Het is voor ons een kans om zowel de binnenkant als de buiten-
kant te moderniseren. Wanneer de verbouwing gaat starten is op dit mo-
ment nog niet bekend. We houden u op de hoogte.  

 In november gaan we starten met schoolfruit. We hebben ons opgegeven 

voor het EU Schoolfruit project. Iedere week krijgen we per kind 3 stuks 
fruit/groente. De OR gaat de leerkrachten helpen met uitdelen, snijden etc. 
Het is een mooie kans om wat meer bezig te zijn met gezonde voeding. 
Het is op vrijwillige basis, dus als uw kind geen fruit lust is dat geen pro-
bleem. Uiteraard wordt u hierover nog uitvoerig geïnformeerd. 
www.euschoolfruit.nl  

 We gaan verder met ons onderwijs op maat. Zowel het toetsen als de 

instructie wordt voor de kinderen die dat nodig hebben op maat aangebo-
den. Als het uw kind betreft, wordt of bent u daarover al geïnformeerd. 

 We blijven werken aan een positief schoolklimaat. We hebben duidelijke 

gedragsregels voor de kinderen maar als het nodig is ook duidelijke conse-
quenties. 

 We werken ook dit jaar weer met kleine homogene groepen waardoor 

alle kinderen voldoende aandacht en uitleg kunnen krijgen. 
 
Ik wens u en uw kinderen een gezellig, leerzaam en respectvol schooljaar toe. 
Mocht er iets zijn dan horen wij dat graag! Janet Bouwmeester. 
 

Te laat komen/verlof aanvragen 
 
Er komen veel kinderen te laat op school. Of u nu kleine of grote kinderen 
heeft, het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat ieder kind op tijd 
kan starten. 
 
Mocht u na herhaalde aansporingen nog steeds te laat komen dan zijn wij ver-
plicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Zij beslist vervolgens of u opgeroepen 
wordt voor een gesprek en wat de consequenties zijn. 
Graag uw aandacht hiervoor! 
 
Ook is het belangrijk dat u bij mij langskomt als u verlof wilt aanvragen voor uw 
kind. U moet altijd toestemming van de school hebben voordat u weg mag blij-
ven. De aanvraag moet altijd via een speciaal formulier ingediend worden. 
Deze formulieren kunt u bij de locatieleider ophalen. 
Janet Bouwmeester. 
 

Traktatie  
 
Uiteraard is het groot feest als uw kind jarig is. Natuurlijk hoort daar iets 
lekkers of iets leuks bij. Mogen wij u vragen om de traktatie bescheiden 
te houden? 
 
Één snoepje of iets anders is genoeg! We zien steeds vaker zakjes met veel snoep 
of zelfs kleine cadeautjes. Wij willen dit echt liever niet. Gezonde hapjes heeft nog 
altijd onze voorkeur! Alvast bedankt  voor uw medewerking.  
Namens het team. 

 
Woensdag 4 oktober: 
Opening Kinderboekenweek 
(Thema: Gruwelijk eng) 
Voorstelling groep 3/4 
 
Donderdag 5 oktober: 
Staking personeel openbaar onderwijs 
De kinderen zijn die dag vrij 
 
Vrijdag 13 oktober: 
Kinderbingo vanaf 19.00 uur 
 
Dinsdag 17 oktober: 
Oud papier (container bij school) 
 
Maandag 23 t/m zondag 29 oktober: 
Herfstvakantie 
 

School en verkeer  
 
Ook dit jaar heeft o.b.s. Angelslo haar 

pijlen gericht op verkeer. Niet alleen om 
kinderen te leren zich veilig door het ver-
keer te begeven, maar ook als het gaat 
om verbetering van de verkeersveiligheid 
rondom de school. Zo hebben wij voor dit 
schooljaar een aantal projecten en speci-
ale lessen gepland. 
 
Voor groep 1/2 is er een les kist “Leer in 
het verkeer” besteld. Voor groep 5/6 is er 
een aantal gastlessen “Blindspot” gepland 
over de dode hoek. Voor groep 7 hebben 
we het praktisch verkeersexamen. Voor 
groep 8 hebben we het theoretisch ver-
keersexamen en een Dodehoek project. 
 
Verkeerssituatie rondom school 
Daarnaast heeft de school contact met 
een student bij de politie, die voor zijn 
studie bezig is met de verkeerssituatie 
voor de school. Deze student heeft inten-
sief contact met de gemeente en wil 
graag kijken welke mogelijkheden er zijn 
om de situatie voor de school te verbete-
ren. 
 
U kunt binnenkort een link naar een en-
quête op de “Mijn School” app verwach-
ten over de verkeerssituatie voor de 
school. Deze enquête is gemaakt door de 
politie student om bij de gemeente aan 
te tonen dat veel mensen het belangrijk 
vinden dat de verkeerssituatie voor de 
school verbeterd wordt. 
Namens de school, 
Jasper Groen 
 


