
Ouders voor de 
luizencontrôle 

 

Het aantal moeders dat 
helpt bij de controle op 
hoofdluis, daalt verontrus-
tend.  Om de controles 
door te laten gaan, zijn 
we dringend op zoek naar 
nieuwe mensen. Het blijkt 
toch iedere keer weer 
nodig te zijn. U kunt zich 
aanmelden bij Gerda de 
Jongh; zij geeft uw naam 
dan door aan de com-
missie. Haar emailadres is 
g.dejongh@smdbbleskens
graaf.nl  
  
 
  
 

Aanstaande maandag D.V. 5 
februari zitten we weer klaar 
om leerlingen in te schrijven. 
Kinderen die voor 1 oktober 
2019 vier jaar hopen te 
worden, kunt u laten in-
schrijven. In Het Kontakt is 
dat niet goed weergegeven, 
dus nogmaals voor alle 
duidelijkheid: het gaat om 
kinderen die voor 1 oktober 
2019 vier jaar worden. 
U kunt op die middag met uw 
kind een kijkje nemen in een 
kleuterklas. Als u een 
gesprek wilt, is het handig 
om een afspraak te maken. 
Als u ouders kent in uw 
omgeving (familie, buurt) die 
nog geen kinderen op school 

hebben, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om deze men-
sen te wijzen op de in-
schrijvingsmiddag?  
 

Ouderavond! 
 
We kunnen met elkaar teru-
gzien op een hele fijne 
ouderavond. Met 140 mensen 
was de zaal mooi gevuld. De 
presentaties van juf Stam, juf 
Van Huuksloot  en de kinderen 
waren duidelijk en informatief. 
Ook de discussie die we met 
elkaar gevoerd hebben was 
nuttig en heft ons als team we-
er een aantal dingen geleerd. 
Het be;langsrijkste daarvan is 
wel, dat we er nog lang niet 
zijn! We beloven u dat er een 
vervolg op deze avond komt, 
zodat we stap voor stap met 
elkaar blijven bouwen aan een 
goed en warm pedagogisch 
klimaat. In de wetenschap 
overigens dat je hier nooit 
helemaal klaar mee bent! 
 
 

Veilig Verkeer 
Naam Vereniging 

De verenging voor Scho-
len met de Bijbel Alblas-
serwaard heeft een naam 
gekregen: Karakter. 
Hieronder ziet u het logo 
van de verenging. Bin-
nenkort lanceren we de 
naam voor de buiten-
wacht, u mag als ouders 
alvast kennis nemen van 
deze naam en dit logo 
 

Op een paar momenten 
per dag is het spitsuur 
in de Peppelstraat. Met 
name rond 08.30  uur 
‘s morgens en  ‘s mid-
dags  om 12.00 uur en 
15.15 uur is het een 
drukte van belang. Voor 
de veiligheid van de kin
-deren roep ik u op om 
niet te proberen zo 
dicht mogelijk bij de 
school uw auto te par-
keren. Kies a.u.b. in de 
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Wat wijdere omgeving 
een rustige plek om uw 
auto te parkeren. Kin-
deren doen vaak onver-
wachte dingen en kun-
nen dus zomaar tussen 
(dubbel) geparkeerde 
auto’s door schieten. 
Laten we met elkaar 
zorgen voor een veilige 
omgeving rond de 
school! 


