
 

 

 

 

GEBOREN 
 

Angela van Kleef is op 8 februari bevallen van een jonge dochter. Ze heet Valerie 

Maria Vonk. Het gaat goed met moeder en dochter. We hebben haar namens alle 

collega’s, ouders en kinderen van harte gefeliciteerd!! 

 

 

SCHOOLREIS 
 

 

We gaan dit jaar op 8 juni 2018 op schoolreisje met de kinderen van de groepen 

1 t/m 7. Groep 8 gaat op schoolkamp. Met de kinderen van de groepen 1 en 2 

gaan we naar de Indoorspeeltuin in Maassluis. Met de kinderen van de groepen 3 

en 4 naar Linnaeushof en met de kinderen van de groepen 5,6 en 7 naar 

Drievliet. Meer informatie over het schoolreisje krijgt u later in een aparte brief. 

 

SCHOOLPLEIN 
 

Goed nieuws over het schoolplein!!! Op 12 maart gaan we starten met 

de renovatie van het schoolplein. We proberen het zo te organiseren 

dat we er zo weinig mogelijk last van hebben. Natuurlijk zullen we er 

wel iets van merken. De verwachting is dat er 2 weken aan het plein 

wordt gewerkt. Wij zijn heel erg blij dat er nu voldoende geld is en dat 

we eindelijk gaan beginnen. 

 

OPROEP 
 

We zijn op zoek naar een vrachtauto! We willen graag tijdens het schoolkamp van 

groep 8 de fietsen van de kinderen met een vrachtauto brengen en ophalen. 

Welke ouder heeft zelf of kent iemand met een vrachtauto die dat wil doen voor 

ons!!! Graag aanmelden bij juf Lynette of meester Meint.  

 

 
Nieuwsbrief februari 2018 



 

 

TE LAAT OF AFWEZIG 
 
We vinden het belangrijk om ’s morgens op tijd te beginnen. ’s 
Morgens starten we om half 9 en ’s middags om 13.00 uur. We 
verwachten dat alle kinderen om die tijden klaar zitten op hun 
stoel, zodat we de leertijd goed kunnen benutten. Gelukkig is dat 
meestal ook het geval. 
Te laat komen is erg vervelend voor de groep en voor het kind 
zelf. De groep heeft er last van dat de les wordt verstoord en voor 
het kind zelf is het niet leuk om de dag hectisch en in een 
uitzonderingspositie te beginnen. We willen elkaar daarom helpen 
om ons aan bovengenoemde schoolregel te houden. Te laat 
komen kan iedereen een keertje overkomen. Ook als u rekening 
houdt met onverwachte gebeurtenissen, zoals een brug die 
openstaat, kan het u gebeuren dat u een keer vertraging heeft. 
Dat begrijpen wij.  
Structureel te laat komen gaan we beter aanpakken. We hanteren 
de 3,6,9-regel, die wellicht al bekend is uit het verleden bij het meerendeel van ouders. 
 
In overleg met de leerplichtambtenaar hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 

- Als uw kind 3 keer te laat is gekomen, ontvangt u een brief van de leerkracht. U bent dan op 
de hoogte van het te laat komen en kunt dan ook stappen ondernemen om het te laat 
komen te voorkomen. 

- Als uw kind 6 keer te laat is gekomen en er dus geen verbetering zichtbaar is, zal de 
leerkracht telefonisch contact met u opnemen om met u mee te denken over een oplossing 
en ontvangt u een brief van de directeur van de school.  

- Als uw kind 9 keer te laat is gekomen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de 
directeur. In dat gesprek worden harde afspraken gemaakt. 

- Mocht na 9 keer nog geen verbetering optreden, wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld. 

 

Voor u zijn absenties, waaronder te laat komen, zichtbaar in het ouderportaal. Zo heeft u inzicht in 

het te laat komen en kunt u zelf vroegtijdig actie ondernemen. 

DANSLES EN VOORSTELLING 
 

De groepen 1 tot en met 4 krijgen danslessen op school. De kinderen willen 

natuurlijk de geleerde dans laten zien aan de ouders, opa’s, oma’s, enz. We 

nodigen iedereen uit naar de dansvoorstelling te komen kijken. 

Woensdag 21 maart om 8.45 uur: Dansvoorstelling groep 4 

Woensdag 21 maart om 11.15 uur: Dansvoorstelling groep ½ B 

Woensdag 4 april om 8.45 uur: Dansvoorstelling groep ½ A 

Woensdag 4 april om 11.15 uur: Dansvoorstelling groep 3 

Wij hopen u allemaal te zien!!! 

 

 



 

 

DELFTENAAR VAN DE WEEK 
 

Op de website Delft in de buurt zijn onze 

luizenmoeders uitgeroepen tot Delftenaar van de 

week. Wij zijn supertrots op onze luizenmoeders 

en op alle andere ouders die meehelpen op school. 

Via deze link kunt u het hele artikel lezen op de 

website van Delft in de buurt.  

https://indebuurt.nl/delft/delftenaren/delftenaar-

van-de-week/paula-is-luizenmoeder-hier-geen-juf-

ank-maar-wel-irritante-kleuterliedjes~48460/  

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 

Pasen  30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018 

STUDIEDAG 18 juni 2018 

Vrije dag  13 juli 2018 

Zomervakantie 16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018 

 

 

Alle kunstwerken in de nieuwsbrief zijn gemaakt door kinderen van de Rembrandtschool! 
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