
 
 
Data 
 

2 februari OV vergadering 

9 februari Informatieavond voor nieuwe ouders die een school 
zoeken voor hun kind 

10 februari 1e rapport groep 3 tm 8 

13 februari Open ochtend voor nieuwe ouders die een school 
zoeken voor hun kind 

16 februari 10 minutengesprekken groep 3 tm 8 

21 februari 10 minutengesprekken groep 3 tm 8 

22 februari Nieuwsbrief 

27 februari tm 3 maart Carnavalsvakantie 

  

 
Gevraagd voor de kleutergroepen 
 

Het volgende thema waarmee de kleuters gaan werken staat 
weer op de planning. Dit keer gaat het over verkleden wat 
over zal lopen in Carnaval. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
verkleedkleren. Mocht u thuis nog verkleedkleren hebben met 
betrekking tot Carnaval of eventueel hoedjes/maskers die uw 
kind(eren) niet meer passen, zouden wij die graag voor ons 
thema willen gebruiken. U kunt de verkleedkleren inleveren bij één van de 
kleuterjuffen. Alvast bedankt! 
 
Verlofaanvragen 
Er komen regelmatig verlofaanvragen binnen die buiten de wettelijke regeling vallen. 
De regeling staat duidelijk omschreven in de schoolgids op blz. 48 (zie website). De 
schoolleiding wijkt, in afspraak met de andere scholen uit Loon op Zand, hier niet 
vanaf en houdt zich aan deze wettelijke regels. Uw kind is leerplichtig vanaf de 1e 
dag van de maand die volgt op de maand dat uw kind 5 is geworden. Daar dient 
iedereen zich aan te houden om een strafbaar feit te voorkomen (dat geldt ook voor 
de schoolleiding). 
 
Juf Lisanne stelt zich voor 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lisanne Maas, ik ben 23 jaar en kom uit Biezenmortel. 
In 2015 heb ik mijn PABO diploma gehaald. Vorig jaar heb ik 
parttime in groep 1/2 gestaan, mijn gymbevoegdheid gehaald en 
andere invalwerkzaamheden gedaan. Ik ga de uitdaging aan om 
een nieuwe groep 2 op te starten. Vanaf 1 februari maken de 
kinderen van groep 2 de overstap naar hun nieuwe klas, waar ik de 



juf van zal zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Van een lege ruimte 
(de voormalige teamkamer) moet een klaslokaal gemaakt worden. Een leuke 
uitdaging, waar ik vol enthousiasme aan ben begonnen. Naast het werken maak ik 
graag tijd voor sporten. Ik zit nu zo’n 15 jaar op voetbal, tennis sinds een jaar en 
ben af en toe ook nog in de sportschool te vinden. Daarnaast houd ik er van om met 
vriendinnen gezellig te kletsen en een hapje te eten. Mocht u nog vragen voor me 
hebben of de klas willen zien, loop lekker binnen. Ik ben de hele week aanwezig op 
de Lage Weijkens.  
 
Vragenlijst 
 
Tijdens het schrijven van dit stuk (maandagmiddag) hebben 
86 ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld waarvoor onze 
dank. We hopen de komende dagen (t/m 29 januari) nog 
meer ingevulde lijsten te ontvangen waardoor de uitslag nog betrouwbaarder zal 
worden. U doet dit voor UW kind! 
Heeft u meer kinderen op school kies dan één van de kinderen (oudste) van waaruit 
u de vragen beantwoordt. Nogmaals wij zien niet wat u invult, we zien de volledige 
uitslag pas op 30 januari! 
 
Vanuit de MR 

 
Tijdens de MR vergadering van 16 januari 2017 zijn de eerste 
ervaringen met Ouderportaal uitgewisseld. Veel ouders hebben hun 
gegevens aangepast. Het wordt als prettig ervaren dat er inzage is 
in de toetsresultaten van de kinderen. Er wordt uitgekeken naar 
meer openstellingen. Tip voor ouders die Ouderportaal nog niet 

bezocht hebben: DOEN (het is de moeite waard)! 
 
We staan nog steeds open voor tips en tops. Denk aan de ideeënbox in de aula! 
 
Open dag voor nieuwe ouders en/of kinderen 
 
Via posters en flyers is de inloop voor nieuwe ouders al bekend gemaakt: 
Informatieavond voor nieuwe ouders: 
Donderdag 9 februari van 19.30 uur - 21.00 uur 
Rondleiding en sfeer proeven voor ouders met hun kind:  
Maandag 13 februari van  09.00 uur– 10.30 uur 
 
Kerstmusical en afspraken  

 
We mogen terugkijken op een geslaagde kerstmusical en een 
geweldig opreden van de kinderen met hun zang en ouders die 
prachtig toneelspel hebben laten zien. Nogmaals dank daarvoor. 
 
Helaas was er tijdens die avond ook onenigheid over wie er nu 
wel en niet aanwezig mochten zijn. 



Dit was, naar ons idee, in twee aankondigingen al duidelijk gemaakt. En áls het dan 
niet duidelijk was, hadden we de vraag verwacht wat wel de bedoeling was.  
De bedoeling was: alleen de deelnemende kinderen met hun ouders. Reden daartoe 
was VEILIGHEID met de daarbij behorende veiligheidsregels (het aantal (toegestane) 
gasten in de zaal van de Wetering). Deze overweging was ook in de uitnodiging en 
aankondiging vermeld. Een vertegenwoordiger van de OV en de directeur stonden bij 
de deur en moesten enkele ouders met hun jongere kind terugsturen. Helaas zijn er 
toch nog ouders met jongere (nog niet schoolgaande) kinderen binnengekomen. Dat 
is pijnlijk, zeker voor de mensen die hun kind thuis hebben gelaten of zelfs 
teruggestuurd zijn. Dit kreeg de directeur naderhand ook te horen (we zullen de 
woorden maar niet herhalen die gezegd zijn). Deels terecht (onbegrip) omdat er toch 
nog ouders waren met jongere kinderen, deels niet terecht omdat het vooraf 
aangekondigd was omwille van de VEILIGHEID. 
Resultaat van dit hele verhaal: boze ouders en een zwaar teleurgestelde directeur en 
OV ouder die geen stampei aan de deur wilden maken. Dat doe je niet bij zo’n 
gelegenheid en zo willen wij ook niet met elkaar omgaan! En ja, soms moet er iets 
beslist worden waar niet iedereen het mee eens is. We rekenen in de toekomst op 
begrip van alle ouders.  
 
 
 
 

 

 
  
 


