
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Renovatienieuws 
Op het hoofdgebouw is de renovatie volop in gang.  

De lokalen van de bovenbouw en onderbouw worden 

grondig aangepakt. De tussenmuren worden deels  

gesloopt er zullen flexibele wanden teruggeplaatst  

worden. Momenteel is er veel stof- en geluidsoverlast,  

dus we zijn blij dat we de Bizetlaan als noodgebouw 

in gebruik hebben. 

 

 
Het handvaardigheids-  en technieklokaal op zolder krijgt ook al vorm. 
 
 

Welkom Nieuwe leerlingen 
Jazlyn Tassenaar is deze week in groep 5a begonnen. Van harte welkom en we 

hopen dat je snel gewend bent bij ONS! 

 
 

Contact-/vertrouwenspersoon  

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen,  Irma Zwebe en Marleen 

Voogt. Bij deze leerkrachten kunnen leerlingen en ouders terecht met klachten en/of 

zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met groepsleerkracht 

 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

of directie willen doen. Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, 

ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en 

kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op 

school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke 

vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe 

vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding.  

Onze vertrouwenspersonen vertellen ook in de klassen wat hun rol is voor kinderen. 

Wanneer kinderen gepest worden, problemen hebben waar ze over willen praten, in 

aanraking komen met agressie of geweld etc., kunnen zij bij de 

vertrouwenspersonen terecht.  

 

 

Kamp groep 8 
De drie mooiste dagen van je basisschoolloopbaan…..SCHOOLKAMP!! Inmiddels 

liggen ze voor onze groep 8-ters al weer achter hen. We mogen terug kijken op 3 

fantastische dagen. Onder een stralende zon (en maan) werden er allerlei leuke 

groepsspellen gedaan. Tussendoor was er ook ruimte voor vrije tijd, die naar 

hartenlust werd opgevuld met voetbal, weerwolven, verstoppertje en 

huttenbouwen. Moe, maar voldaan keerden we vorige week vrijdag weer (bijna) 

allemaal gezond en wel terug aan de Bizetlaan. 

Komend jaar zullen we met veel plezier terug denken aan een zeer geslaagd kamp!! 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

NOODOPROEP! 
Er is een ernstig tekort aan ouders die willen brigadieren. Momenteel wordt er 

alleen nog maar op woensdag om 12.15 uur en op vrijdag om  8.30 uur en 11.45 uur 

gebrigadierd. Het is erg jammer dat er niet genoeg ouders zijn om elk moment bij 

het uitgaan van de school onze kinderen veilig naar de overkant te begeleiden. Het 

gaat er nu op neer komen dat het brigadieren afgeschaft wordt. De veiligheid van de 

kinderen komt daarmee erg in het geding. Regelmatig rijden auto’s gewoon door en 

we moeten er niet aan denken dat er dan een kind op het zebrapad loopt.  Dit is dus 

een laatste oproep. Meld u aan als brigadier!  Gebeurt dit niet dan gaan we 

stoppen met brigadieren. Het brigadieren bij de school is een verantwoordelijkheid 

van de ouders. Fijn als u deze verantwoordelijkheid neemt! Reacties graag naar 

Frouke Stegeman: froukestegeman@kpnmail.nl  (06-27333790) 

 

 

Korte mededelingen 
 

 In de bijlage treft u diverse brieven aan. Eén brief geeft u informatie over het 

groot onderhoud en renovatie van de N301. Een volgende geeft u informatie 

over de Sport Kanjer Club en een aanmeldingsformulier hiervoor. Aan het 

einde van deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste online-editie van Thuis & 

School van Ouders van waarde. 2x per jaar ontvangt u via uw oudste kind een 

magazine en via de nieuwsbrief regelmatig de online-editie. Onze AC heeft 

hiervoor een schoolabonnement afgesloten voor u als ouder/verzorger met 

schoolgaande kinderen. Van harte bij u aanbevolen! 

 LET OP: a.s maandag draaien we een continurooster i.v.m. een studiemiddag 

van de leerkrachten. U leest de tijden hieronder.  

 

 
Agenda 
Donderdag 27 september en Schoolkorfbaltoernooi groep 5 t/m 8 

Vrijdag 28 september    

Donderdag 27 september  Museum Nijkerk groepen 6 

Maandag 1 oktober    Continurooster i.v.m. studiemiddag leerkrachten 

     8:30 - 14:00 uur groep 1 t/m 5 

     8:45 - 14:15 uur groep 6 t/m 8 

Dinsdag 2 oktober   Opening Kinderboekenweek over “Vriendschap” 

Woensdag 3 oktober   Spreekuur gebiedsteam 

     Handbaltoernooi?? 

Donderdag 4 oktober  Dierendag 

Vrijdag 5 oktober   Koffie inloop in de keuken 

     Dag van de leraar 
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Uw kind, ons kind! 

  

 

 

Beste lezer, 

 

De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School van uw ouderorganisatie 

OUDERS VAN WAARDE - voor ouders met schoolgaande kinderen - staat voor je 

klaar. 

 

 

LEES DE NIEUWE EDITIE THUIS & SCHOOL HIER! 

 

We zitten inmiddels ruim in de septembermaand. Met een mooie nazomer waarin 

we zowel thuis als op school nog veel buitenactiviteiten kunnen ondernemen. 

https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc86d00aaff-fe62-488e-8ff6-2763752350c7d82643a8-2c4d-49d4-a12a-43d6d5b56277https%3a%2f%2fwww.ouders.net%2fwp-content%2fuploads%2f2018%2f09%2fSchoolThuis_4.pdf%27
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc86d00aaff-fe62-488e-8ff6-2763752350c7d82643a8-2c4d-49d4-a12a-43d6d5b56277https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2018/09/SchoolThuis_4.pdf


 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

Zoals sporten om de kinderen aan de broodnodige beweging te helpen. Doet je 

school of je gezin al mee aan de Daily Mile ? In de komende weken gaat nog veel 

gebeuren. Thuis & School helpt een beetje daarbij. Met dit online magazine, het 

Raad & Daad online magazine, onze brochures, het gedrukte magazine OUDERS 

BESTE WENSEN! in december en natuurlijk onze cursussen. Zoals komende 27 

september de training voor Coördinatoren Overblijf/TSO. We zien je daar graag als 

je (assistent) Coördinator bent. We hebben voor leden van de MR, Ouderraad en 

overblijfteams weer een scala aan cursusmogelijkheden. Meer daarover vind je op 

www.ouders.net  

Verder staan we je in de cursussen of via de mail graag bij met al je (hulp)vragen 

rondom school en thuis.  

 

Goed opgeleide ouders in de MR, Ouderraad, Oudervereniging en de 

Overblijf/TSO zorgen voor een beter functionerende school 

 

Bezoek intussen onze website www.ouders.net voor nuttige tips en adviezen en 

voor ons aanbod aan trainingen en cursussen voor medezeggenschapsraden, 

ouderraden en overblijfouders.  

 

Het team van OUDERS VAN WAARDE is je graag van dienst!  

Met vriendelijke groet, 

OUDERS VAN WAARDE 

F  ouderorganisatieoudersvanwaarde 

T  @schoolenthuis 

 

 
 

https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc86d00aaff-fe62-488e-8ff6-2763752350c7d82643a8-2c4d-49d4-a12a-43d6d5b56277http%3a%2f%2fwww.ouders.net%2f
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc86d00aaff-fe62-488e-8ff6-2763752350c7d82643a8-2c4d-49d4-a12a-43d6d5b56277http%3a%2f%2fwww.ouders.net%2f
https://online.perfectview.nl/Static.PerfectView.Resource.wgx?Id=10303d80bb9c-33b0-42bc-b718-a1e9b8e1ebc86d00aaff-fe62-488e-8ff6-2763752350c7d82643a8-2c4d-49d4-a12a-43d6d5b56277https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fouderorganisatieoudersvanwaarde
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