
 Hoofdluiscontrole 
We kunnen u melden dat de 
school vrijwel hoofdluisvrij is. 
We zijn blij dat we zo na de 
zomervakantie weinig last heb-
ben van de kriebelbeestjes . De 
ouders die de controle gedaan 
hebben danken we hartelijk!  
 

Admistratie 
Als u naar school belt, hebt u 
grote kans dat u te woord 
gestaan wordt door Gerda de 
Jongh of door Caroline den Dun-
nen.  Het is nu zo georganiseerd 
dat de dames afwisselend aan-
wezig zijn, zodat er altijd iemand 
is die de telefoon opneemt. 

Maandagmorgen was het weer 
een gezellige drukte in school. 
398 kinderen met  
ouders, verzorgers en een enkele 
opa en oma  liepen ver-
wachtingsvol door de school. Fijn 
dat we weer mogen en kunnen 
starten met een nieuw 
schooljaar. Als collega’s hebben 
we ‘s  morgens vroeg Gods zegen 
gevraagd over dit  schooljaar. We 
zullen ook dit jaar weer ons uiter-
ste best doen om goed voor uw 
kinderen te zorgen.  Het is van 
enorm belang dat we een goed 
contact hebben met elkaar. Als 
er vragen of zorgen zijn, schroom 
dan niet om te bellen of te 
mailen. We zullen ons best doen 
om al uw vragen en opmerkingen 
serieus te nemen! 
 
 
 

Nieuwe leerkrachten 
Vier nieuwe leekrachten  hebben 
we voor de zomervakantie be-
noemd; in de schoolkrant heeft u 
daarover kunnen lezen.  In groep 
1/2b juf Maartje Egas,  voor groep 7 
juf Coralie Koesveld, in groep  AB 
juf Laura Westing en in groep BC juf 
Willemieke Blom.  Als nieuwe as-
sistenten  zijn juf Marlot de Groot 
(groep C/D) en juf Willianne Aar-
noudse  (JRK) benoemd.  
 

Kennismakingsavond  
Volgende week dinsdag bent u   
weer van harte welkom op de 
kennismakingsavond.  We starten 
met de eerste ronde om 19.00 uur; 
de tweede sessie begint om 20.00. 
Mogen we op uw aller belang-
stelling rekenen?  
 

Overblijven 
 

Nieuwe beplanting 
Door de hete zomer heb-
ben de beukenstruikjes 
het heel moeilijk gehad. 
Veel struiken zien er dor 
uit en we vrezen dat er 
best veel dood gegaan 
zijn. In het najaar gaan 
we met de tuinman be-
spreken wat wijsheid is. 
Nog aanplanten of op het 
voorjaar wachten. U zult 
het vanzelf wel zien. 
Voor de meeste mensen 
was de warme zomer 
een feest, maar de na-
tuur heeft er wel flink 
onder geleden...  

Tot januari 2019 is 
de oude overblijfre-
geling nog van 
kracht. In 2019 gaan 
we nieuwe tarieven 
invoeren die in ieder 
geval de kosten dek-
ken die we maken 
voor het overblijven. 
In het verleden heb-
ben we ervoor geko-
zen om tijdens de 
middagpauze 
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onderwijsassistenten 
in te zetten om op de 
kinderen te passen. 
Die ontvangen voor 
deze oppas salaris 
dat vervolgens opge-
bracht moet worden 
door de inkomsten 
van de overblijf. Over 
het tarief gaan we in 
gesprek met de MR.  


