
 

Nieuwsbrief      nr. 1 2018/ 2019  
Nog even en we gaan weer los. We hebben er weer zin in! Met deze eerste nieuwsbrief van dit 

schooljaar willen wij u graag informeren over enkele schoolse zaken. 

 
Afspraken bij binnenkomst en uitgaan school 
 

Groep 1/2 
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen binnen gebracht worden. De kinderen kunnen hun drinken en 
eten zelf in de bakken van hun tafelgroepje doen (1 drinkbeker + fruitbakje voor het fruiteten en 1 
drinkbeker + lunchtrommel voor de lunch; dus niet 1 beker voor beide drinkmomenten. Het fruit 
dient hapklaar in de bakjes te zitten). De leerkracht staat bij de deur en wordt begroet door de 
kinderen. 
Op maandag start de groep in de kring. Van dinsdag t/m vrijdag is er een inloop. Dat houdt in dat de 
kinderen direct aan de slag gaan met de gekozen activiteiten.  
Ouders mogen tot half 9 bij hun kind zitten. Zodra het stilteteken door de leerkracht wordt gegeven, 
betekent dit dat de ouders de school verlaten.  
 
Groep 3 t/m 8 
Het plein is bedoeld voor de kinderen, daarom verzoeken we ouders afscheid te nemen van hun kind 
bij het hek. Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht aanwezig, deze neemt dan de verantwoordelijkheid voor 
de kinderen op het plein.  
Kinderen blijven op het plein totdat de bel gaat. De leerlingen kunnen zelf hun jas of tas, indien 
nodig, ophangen aan de kapstok voordat de bel gaat. Als de bel is gegaan nemen de kinderen hun 
drinken, fruit en lunch mee en leggen die in de bakken van hun eigen tafelgroepje. Bij binnenkomst 
van het lokaal begroet de leerling de leerkracht, deze staat bij de deur van het lokaal. 
Leerlingen hebben ieder hun eigen spulletjes van school (bakje gevuld met potloden, kleurpotloden, 
gum, puntenslijper ed). De kinderen nemen geen eigen spullen mee naar school, alles is immers 
aanwezig. Mocht uw kind iets willen laten zien aan de leerkracht of aan kinderen, dan kan dit op 
maandag. Uw  kind geeft dit aan bij de leerkracht. Als uw kind eenmaal het voorwerp heeft laten 
zien,  gaat het in een bak. Zo hebben de kinderen geen onnodige rommeltjes in hun vakken en 
worden ze niet afgeleid door hun “overbodige” spulletjes. 
 
Natuurlijk mag u de kinderen de eerste dag van het schooljaar wel even in de klas brengen, dit kan 
voor hen wel een spannend moment zijn. 
 
Algemeen 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u, bij voorkeur, een afspraak 
maken na schooltijd. Voor schooltijd is de leerkracht vooral gericht op zijn primaire taak: het 
voorbereiden van de les en het ontvangen van de kinderen.  

  

  



Na schooltijd, om 14.00 uur, loopt de leerkracht met de kinderen mee. Eventuele bijzonderheden 
betreffende uw kind kunnen dan worden uitgewisseld.  
Het kan zijn dat er gedurende de dag iets is voorgevallen, waarover na schooltijd nog even nagepraat 
dient te worden met de betrokken leerling(en) en de leerkracht. We willen dat het bespreken van 
incidenten niet direct leidt tot een verlies van onderwijsleertijd. Uiteraard wordt de tijd beperkt van 
enkele minuten tot maximaal 15 minuten. 
Mochten er echt dringende zaken spelen, die niet kunnen wachten tot na schooltijd dan kunt u dit 
altijd aangeven bij de leerkracht, directeur of intern begeleider.  
 
Gymnastiek 
Iedere week op de donderdag (groep 3 t/m groep 8) en op de vrijdag (groep 1 t/m groep 8) hebben 
de kinderen gymnastiek. De kinderen dienen zelf goedpassende sportkleding mee te nemen (broekje, 
shirt en schoenen). Zo na de vakantie zijn er veel kinderen gegroeid en kan het zijn dat bijvoorbeeld 
kleding of schoeisel te klein geworden is. 
Het komt regelmatig voor dat kinderen hun sportkleren en dan met name de schoenen “vergeten” . 
We vinden het belangrijk dat, in verband met de veiligheid (kans op uitglijden, stoten of op de tenen 
staan) en hygiëne (kans op bijvoorbeeld wratten), kinderen sportschoenen dragen tijdens de 
gymnastiekles. Zou u daar ook om willen denken?! 
 
Dorpsfeest 
Op donderdagochtend 13 september organiseert Dorpsbelang Ferwert Hegebeintum (DBFH) een 
Elfspelentocht voor de kinderen van de basisschool (ook kinderen uit Ferwert en Hegebeintum die 
elders naar school gaan, zijn van harte welkom). De kinderen komen gewoon om 08.30 uur op school 
en gaan met de leerkracht naar het feestterrein waar de activiteit om 09.00 uur plaats gaat vinden. 
De kinderen zijn om ongeveer 11.30 uur uit en kunnen opgehaald worden vanaf het feestterrein 
naast de school. Op vrijdag 14 september zijn de leerlingen (in verband met het dorpsfeest) vrij. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 22 september zal voor de eerste keer dit schooljaar het oud papier weer opgehaald 
worden. Twee keer per jaar doen we een beroep op u als ouder om oud papier op te halen. We 
starten om 09.00 uur en zijn meestal voor 12.00 uur klaar. Op de kalender van de school die 
komende week zal worden uitgereikt, staat wanneer u bent ingedeeld om het oud papier op te 
halen. Lukt het u niet om op deze dag oud papier op te halen, dan dient u zelf te zorgen voor een 
vervanger of te ruilen met een ouder uit een andere groep. De inkomsten van het  oud papier komen 
ten goede aan de oudervereniging. Hierdoor kan de ouderbijdrage extreem laag gehouden worden 
en kunnen we diverse activiteiten organiseren zonder dat dit ten koste gaat van de 
onderwijsleermiddelen van uw kind.  
 
Ouderhulpformulier 
We hopen dat we ook het komende jaar een beroep op u mogen doen om ons te helpen het 
onderwijs aan uw kind vorm te geven. Daarom ontvangt u de komende week een 
ouderhulpformulier waarop u kunt aangeven of en waarvoor we u in mogen zetten om een bijdrage 
te leveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan het begeleiden van excursies of het helpen met het 
talentonderwijs.  
 
Luizen 
De komende week zullen de haren van de kinderen weer worden gecontroleerd op luizen. Mocht uw 
kind luizen hebben, dan wordt u hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht. Weet u niet hoe u 
de haren luisvrij kunt krijgen, dan kunt u informatie inwinnen op school of de onderstaande site 
bezoeken waar u informatie kunt vinden over het verwijderen van luizen. 
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis/   
 

http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis/


Gouden weken 
Gaat uw kind naar een andere leerkracht, dan wordt u binnenkort uitgenodigd voor een gesprek. Dit 
gesprek heeft als doel om de overgang van de ene leerkracht naar de andere zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Ook kunt u relevante informatie delen over uw kind. Ouders van nieuwe leerlingen 
op onze school krijgen een uitnodiging voor een gesprek. 
 
 
Belangrijke data 
Dorpsfeest (leerlingen om 11.30 uur vrij)  13 september  
Leerlingen vrij i.v.m dorpsfeest    14 september 
Himmeldei (Samen met de leerlingen van Op Streek) 19 september 
Oud papier      22 september  
Informatieavond     26 september 
Herfstvakantie      22 oktober t/m 26 oktober 
Start kinderboekenweek    31 oktober  
Week van facultatieve oudergesprekken  5 t/m 9 november  
 


