
 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019 

 
 

Agenda september 
dinsdag  10-9 13.30 uur kapel Schilberg  
donderdag  12-9 Studiedag Wijzers in onderwijs, alle kinderen hebben vrij 
maandag 16-9 14.00 inloopmoment CJG 
 16-9 Juf Henrike cursus 
dinsdag 17-9 Show Mad Science 
 17-9 Juf Henrike cursus 
donderdag 26-9 Expositie feest “Uit de kunst”! 
woensdag 2-10 MR vergadering 
maandag 7-10 Alle kinderen hebben school tot 12.00 uur. ‘s Middags vrij. 
   
 

START SCHOOLJAAR 
We zijn twee weken geleden gestart aan het nieuwe schooljaar. Langzaam komt iedereen 
weer een beetje in zijn/haar ritme. In alle groepen is er veel aandacht voor kennismaking en 
groepsvorming. We gaan er samen een fijn jaar van maken. 
 

OUDERAVOND KiVa 
 

 
 

Op maandag 28 oktober om 19.30 uur is er een ouderavond m.b.t. KiVa. Noteer deze 
data alvast in uw agenda! Deze avond is zeer de moeite waard.  
 
KAPEL SCHILBERG 
Beste ouders, verzorgers, 
Dinsdag 10 september is er een openingsviering in de tent bij de kapel van Schilberg voor de 
leerlingen van groep 5 t/m 8. Deze viering begint om 13.30 uur. Het kan zijn dat de 
leerlingen niet om stipt 14.30 uur terug zijn op school. We hopen u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben. 
 

 

 

 
 
 



AFSPRAKEN 
We zijn al zo’n dikke twee weken bezig. Het continurooster begint steeds beter te lopen. 
Binnenkort gaan we met de kinderen evalueren hoe een en ander loopt. Tijdens de 
ochtendpauze hebben we afgesproken dat alle kinderen fruit en/of groente meenemen. 
Tussen de middag streven we ernaar dat kinderen gezond eten. Dit betekent dat kinderen 
geen snoep mogen meenemen.  
 
 
Reminder enkele gemaakte afspraken brengen en halen: 
 
Groep 1 t/m 4: 
Brengen:  
Er is in de ochtend geen toezicht op het schoolplein. De kinderen zijn vanaf 08.20 uur 
welkom op school en mogen dan meteen naar binnen komen. Er gaat om 08.20 uur een bel. 
De ouders van de kinderen van groep 1/2 mogen mee naar binnen komen als daar behoefte 
aan is. 
 
Halen: 
De ouders mogen vanaf 14.25 uur op het schoolplein wachten om hun kind op te halen. We 
willen u vragen niet eerder het schoolplein op te komen i.v.m. het afleiden van kinderen. 
Ouders spreken met hun kinderen af waar ze ongeveer staan. De ouders van de kinderen 
van groep 1 t/m 4 wachten aan de kant van de zandbak of de kant van de gesnoeide boom. 
Het pad van de uitgang tot aan de poort wordt vrijgelaten zodat kinderen rustig naar hun 
ouders kunnen lopen. Houd a.u.b. voldoende afstand vanaf de buitendeur, zodat de 
kinderen hun ouders kunnen zien staan. 
 
Groep 5 t/m 8 
Brengen: 
Er is in de ochtend geen toezicht op het schoolplein. De kinderen zijn vanaf 08.20 uur 
welkom op school en mogen dan meteen naar binnen komen. Er gaat om 08.20 uur een bel.  
 
Halen: 
De ouders mogen vanaf 14.25 uur op het schoolplein wachten om hun kind op te halen. We 
willen u vragen niet eerder het schoolplein op te komen i.v.m. het afleiden van kinderen. 
Ouders spreken met hun kinderen af waar ze ongeveer staan. De ouders van de kinderen 
van groep 5 t/m 8 wachten bij de bankjes voor de container of buiten het schoolplein. Ook 
daar laten ouders het pad van de uitgang tot aan de poort vrij, zodat kinderen rustig erdoor 
kunnen. 
 

 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u zaken missen, horen wij dat graag. 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Patricius 
 
 

 

 
 


