
Bedankt ouderraad! 

 

Op Koningsdag zijn alle leerkrachten 

en medewerkers verwend met een 

lekkere fles wijn voor de verjaardagen. 

Dit waarderen we enorm.  

Bedankt! 

29 april 2021 

Overblijfnieuws 

 

Vorige week is er een oproepje uitgegaan via de klassenapp 

waarin wij u hebben uitgenodigd zich aan te melden als 

overblijfkracht. Om de overblijfkosten (1,30 per keer) laag 

te houden hebben we genoeg overblijfouders nodig! Als dit 

niet lukt moeten wij een buitenschoolse organisatie inscha-

kelen en zullen de kosten fors gaan stijgen. Wij zouden het 

superfijn vinden als u zich aanmeldt. Als overblijfkracht eet 

je samen met de kinderen een boterham en daarna is het 

fijn buitenspelen. Dit alles doet u in een gezellig team met 

ouders en studenten die dit al een aantal jaren met veel 

plezier doen. U ontvangt een mooie vergoeding van € 8 per 

keer en op uw overblijfdag blijven eigen kinderen gratis 

over. Bent u nieuwsgierig geworden? 

Neemt u dan contact met mij op.  

Dit kan elke werkdag via 070-5115085. 

 

En neemt u ook gerust contact op als u 

eens wil komen kijken tijdens de lunch-

pauze. 

 

Ik kijk uit naar uw aanmelding! 

Yolanda van Nes (overblijfcoördinator) 

Mindcraft challenge 

Ik ben blij dat ik de Minecraft Challenge heb gewonnen. Het 

was best moeilijk, het duurde een maand voordat het klaar 

was. Ik moest een huis maken, niet zomaar een huis, maar 

een huis waar je kan overleven als het water stijgt. Het was 

veel nadenken: mmmmm alleen een huis, nee. Een woon-

boot, dijken, nog meer huizen op palen en een luchtballon 

om naar de buren te gaan. 

Zelf had ik het spel toen maar 

een week en vroeg ik aan mijn 

broertje of er ook driehoeken 

waren, ik snapte niks en toch is 

het gelukt.       Josephine 

Beste ouders, 

Tijdens het schrijven van dit stukje werd ik gebeld door de GGD 

om ons dossier door te nemen. We hebben 5 besmettingen 

gehad bij leerlingen en wonderlijk genoeg hebben die geen in-

vloed gehad op de groepen. We zeggen iedere ochtend tegen 

elkaar: "weer een dag, weer een week" waarop we er allemaal 

zijn. De maatregelen waarbij u afstand moet houden tot de 

school zijn niet leuk maar blijven nodig. Mocht er bij u in het 

gezin in de meivakantie een besmetting zijn, wilt u mij dat 

a.u.b. mailen want daar houd ik contact over met de GGD. Het 

virus heeft geen vakantie. 

Verder ben ik druk bezig met het plaatje rond te krijgen voor de 

formatie van volgend jaar. Dat is een hele puzzel met twee 

zwangere collega's en een nijpend lerarentekort. Ook ziet u in 

dit Bappje en oproep van Yolanda voor overblijfhulp. We heb-

ben echt meer mensen nodig....laat het Yolanda weten.  

Na de vakantie heeft de voorkant van de school een mooie op-

knapbeurt gekregen met nieuwe planten. Aan de achterkant 

van de school beginnen de schooltuinen te bloeien en te groei-

en en we hebben van u allen een 

prachtig cadeau gegeven namelijk 

€ 2000 voor het rekenplein. DANK 

U!! Daar gaan we nu serieus mee 

aan de slag. 

Met vriendelijke groet, 

Caroline de Wild 

Koningsspelen 

 

Stepjes en fietsen 

Geregeld verdwijnen er stepjes waarop de kinderen naar school 

komen. Laat uw kind niet op de step naar school komen of zorg 

ervoor dat deze goed op slot staat! 

 

Deze fietsen staan al een tijd bij ons op school. Is één van deze 

fietsen van u of van  

uw kind, neem hem 

dan mee naar huis 

anders doen wij de 

fietsen weg. 

Overblijfmoeder aan het woord 

Begin dit schooljaar zijn mijn kinderen ge-

start in groep 1 en 2 en kort daarna ben ik 

gestart als overblijfhulp. Ik kan het ieder-
een van harte aanbevelen! Gezellig team, 

leuk contact met de kinderen en daarnaast 

krijg je meteen wat mee van het reilen en 

zeilen op school. Laat het vooral weten als 

je een keertje met me mee wil kijken. 

Groetjes, Nicky 


