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Gymschoenen 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de gymlessen. Daarin stond ook  
 “Zorgt u voor goede gymkleren voor uw kind(eren). Korte broek, shirt met korte mouwen en goede 
gymschoenen zonder zwarte zolen. Schoenen zijn noodzakelijk i.v.m. de veiligheid en de hygiëne.” 
 
Afgelopen week waren er veel kinderen zonder gymschoenen, in sommige klassen meer dan de 
helft. Dat is echt niet verantwoord, zowel niet qua veiligheid als qua hygiëne. Gymschoenen zijn 
verplicht tijdens de gymlessen. 
 
Wilt u daarom zorgen voor stevige en goed passende gymschoenen voor uw kind(eren). Mocht u hier 
vragen over hebben, kunt u altijd terecht bij de juf / meester van uw kind(eren). 
 

  
 
 
Op tijd beginnen 
 
U kent waarschijnlijk dit rekensommetje nog / al: 

- 5 minuten per dag te laat = 
- 25 minuten per week te laat = 
- 1000 minuten per schooljaar te laat =  

maar liefst ruim 16 uur! 
 

 
Om 08.30 uur  moet uw kind al in de klas zijn en niet dan pas de school binnen lopen. Te laat komen 
zorgt voor onrust in de klas en is niet fijn voor uw kind, de andere kinderen en de juf of meester.  
Laten we samen zorgen dat we om 08.30 uur in rust met complete klassen kunnen starten met het 
lesprogramma.  
 
 
Kinderen ophalen om 15.00 uur 
 
Sinds het begin van dit schooljaar hebben we besloten, vanwege de drukte, om beide poorten te 
openen bij de parkeerplaats. Aan de rechterkant (vanuit school gezien) kunnen dan fietsers de school 



verlaten, aan de linkerkant kunnen voetgangers het schoolplein op en af gaan. We hopen dat het in 
de drukte dan vloeiender verloopt. 
 
Kleuters moeten nog steeds worden opgehaald in de klas. 
 
Kinderen die met een taxi / bus naar huis gegaan, worden door school begeleid.  
 
Voor alle kinderen die door ouders (opa’s, oma’s, tantes, buren ….) worden opgehaald of zelf naar 
huis mogen bent u zelf vanaf 15.00 uur verantwoordelijk.  
 
Soms worden wij gebeld dat kinderen alsnog met iemand anders mee moeten, moeten wachten, zelf 
naar huis moeten… Wij willen u graag helpen. Het lukt ons echter niet altijd om dingen netjes te 
regelen omdat deze telefoontjes regelmatig heel laat komen. Als u dingen door wilt geven, doe dat 
dan alsjeblieft op tijd (voor 14.00uur). Dan kunnen wij ook dingen goed doorgeven. 
 
 
Rots en Water 

De kinderen van groep 7 hebben vandaag hun eerste les van de Rots en Water training gevolgd. We 

hebben eerst uitleg gekregen en een opdracht gedaan waarbij duidelijk werd wat ROTS en wat 

WATER betekent. ROTS (stevig staan; ik ben mij bewust van mijn eigen kracht) en WATER (ik houd 

rekening met anderen). Meneer Rien en juffrouw Evelin hebben daarna uitgelegd wat de regels zijn 

waar iedereen zich tijdens de 10 trainingslessen aan moet houden. De belangrijkste regel is 

misschien wel: “wij hebben respect voor elkaar!” 

Om de oefeningen goed mee te kunnen doen, is het belangrijk dat iedereen een goede concentratie 

heeft. Hiervoor hebben de kinderen geleerd om stevig te gaan staan met beide voeten op de grond 

(‘gronden’). Je maakt contact met de grond als de wortels van een boom. We sloten de les af met 

een concentratie oefening: ‘Gouden Haan’. Je moest je concentreren op een blauwe wokkel die in 

het midden van de kring stond. Vervolgens moest je op één been gaan staan. Dit werd nog moeilijker 

toen je hetzelfde moest doen, maar dan met je ogen dicht. 

Het was een leuke eerste les waarbij de betrokkenheid van de kinderen groot was. Terug in de klas 

heeft elke leerling op een blaadje 3 persoonlijke doelen gekozen: ‘wat je hoopt/ denkt de komende 

tien lessen te leren’! 

 
 
 
Ouderspreekuur. 
Het eerste ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 10 september as. Juf Saliha heeft tijd voor 
u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

 


