
Ouders gevraagd!! 
 
Voor de controle op hoofdluis 
zijn er weer nieuwe ouders 
nodig!  Geef u op voor dit 
nuttige karweitje: veel werk is 
het niet, meestal één maandag-
morgen na een vakantie. Soms 
volgt daar nog een hercontrole 
op, maar  dan is de hele ploeg 
niet nodig. U mag zich opgeven 
bij: 
r.kooistra@smdbbleskensgraaf.
nl  . 
 

Privacywetgeving. 
Binnenkort ontvangt u van ons 
een brief waarin de nieuwe re-
gels voor de privacywetgeving 
worden uitgelegd en waarin aan 
u als ouder(s)/verzorger(s) toe-
stemming wordt gevraagd voor 
het publiceren van foto’s van uw 
kind (-eren). 

Onlangs ontving u een mailtje 
van juf Stam met betrekking tot 
de ouderavond van D.V. 25 janu-
ari 2018. We hebben hier inmid-
dels 20 aanmeldingen voor bin-
nen. Voor zo’n grote school is de 
opbrengst nog een beetje mager. 
Bij deze roepen we u op om zich 
op te geven voor 25 januari. Het 
beloofd een hele leuke avond te 
worden, waarin kinderen, ouders 
en leerkrachten samen het pro-
gramma zullen vullen.  Meer info 
vindt u binnenkort op de web-
site!  
U kunt zich uiterlijk tot 11 de-
cember aanmelden bij juf Stam:  
g.stam@smdbbleskensgraaf.nl 
 

Schoolplein klaar! 
Met de aanplant van struiken, haag
-jes en heesters is de laatste fase 
van de  
opknap-
beurt van 
het 
school-
plein  
afgerond. 
Nu ziet het er allemaal nog een 
beetje dor uit, maar in het voorjaar 
hopen we te kunnen genieten van 
de groene uitstraling van het plein. 
De surfplank is voor de tweede keer 
gerestaureerd. We hopen dit keer 
dat hij wat langer heel blijft. Mocht 
dit leuke toestel het niet houden 
dan gaan we er iets anders neer-
zetten.  De kinderen genieten intus-
sen enorm van het nieuwe plein en 
daar doen we het voor!  
 
 

Directietaken 
 

Vuurwerk 
De laatste dagen wordt 
er weer stevig wat vuur-
werk afgestookt op het 
schoolplein. We zijn daar 
niet blij mee. Kleine kin-
deren schrikken ervan en 
het geeft overlast. U zult 
begrijpen dat we dit niet 
kunnen toestaan en na 
een waarschuwing hier 
melding van gaan doen. 
Ons vriendelijke verzoek 
aan de ouders is of u dit 
thuis eens wilt bespre-
ken. Het schoolplein 
moet een veilige plek 
zijn voor alle kinderen! 

Aangezien meester 
Egas voor de helft 
van de week boven-
schools bestuurder is 
geworden, hebben 
we de taken voor de 
smdb verdeeld over 
de bouwcoördinato-
ren: Juf van Pelt 
(middenbouw), juf 
Stam (bovenbouw)en 
juf Swijnenburg
(onderbouw). 
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Voor vragen of een 
gesprekje op directie-
niveau kunt u in eer-
ste instantie met hen 
contact opnemen. Als 
u iets te bespreken 
hebt, is uiteraard de 
groepsleerkracht de 
eerst aangewezen 
persoon om contact 
mee te hebben, dat 
blijft zo! 


