
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2019/2020               NUMMER 1                             23 augustus 2019 
 

 

Beste ouders, 

 

 

Het zit er weer op…..de vakantie is voorbij! 

We hopen dat u fijne dagen heeft gehad samen met uw kind of kinderen. 

Even ontspannen en genieten van elkaar! 

 

Het schoolleventje van uw kind gaat weer beginnen en het team heeft er zin in! 

De lokalen zijn ingericht en de laatste puntjes worden momenteel op de i gezet. 

 

U ontvangt van mij nu een algemene brief met allerlei informatie ; de leerkrachten sturen 

ook een berichtje, speciaal gericht aan uw kind. 

 

Wij wensen de kinderen een goed schooljaar toe (want dan hebben ouders het ook!)! 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

directeur obs De Zandloper 

 

Tot maandag! 
 

 

TEAM 

a.s. Maandag starten er 2 nieuwe collega’s : 

Meester Amir  (conciërge) 

Juf Petra Snel ( intern begeleider) 

We wensen beide collega’s een plezierige tijd toe op De zandloper!  

 

 



LUIZENCONTROLE 

De luizenbrigade staat weer paraat! 

Maandag of dinsdag bezoeken zij alle groepen. Wilt u zorgen, dat de meisjes de haren los 

hebben of in een eenvoudige staart?  Alvast bedankt! 

 

GYM 

Op de eerste schooldag is er GEEN gym! 

Meester Onno zal (voorlopig) de lessen op maandag verzorgen en juf Bianca op 

woensdagmorgen. 

 

MUSICALLESSEN 

De musicallessen zijn voortaan op woensdag en a.s. woensdag gaan de eerste groepen al 

aan de slag met juf Bertine. 

 

2 FRUITDAGEN!! 

Er zijn voortaan 2 kleine pauzes , waarin we alleen fruit eten: woensdag en vrijdag! 

In de andere kleine pauzes mag een kleine koek of n boterhammetje. 

 

DRINKEN 

Graag  iets te drinken meegeven voor de kleine pauze en iets te drinken voor de grote 

pauze.  Wij promoten WATER!  Geeft u de bidon weer mee? 

 

LUNCHTROMMEL 

Wilt u bij de lunchtrommel ook een theedoek meegeven als onderlegger? 

Dat scheelt ons veel schoonmaakwerk! 

 

WAAR GA JE NAAR BINNEN EN WAAR GA JE NAAR BUITEN? 

Om opstoppingen te voorkomen, willen we u vragen de ingangen als volgt te gebruiken: 

- de groepen 1 en 2  : via het kleuterplein bij de BSO 

- de groepen 3 en 4  : via de hoofdingang  

- de groepen 5 t/m 8  : via de zijingang bij de vijver 

Waar de groepen ingaan, komen ze aan het einde van de dag ook weer naar buiten.  

Leert u uw kinderen gelijk de juiste route aan? 

 

OUDERAVOND 

Op donderdag 5 september is er een ouderavond en we hopen van harte dat u komt! 

Het wordt een super interessante avond met veel nieuwtjes! 

De deur gaat om 19.00 open en we starten om 19.15 uur; de avond zal tot ongeveer 21 uur 

duren. 

Voor de pauze krijgt u kort algemene informatie over de school, de ouderraad zal u op de 

hoogte brengen over hun activiteiten en wij willen met u brainstormen over het schoolplein. 

Na de pauze ziet het programma er als volgt uit: 

* voor ouders van de groepen 1 en 2 is er een uitleg over het observatiesysteem Kijk! 

* voor ouders van groep 3 is er uitleg over Lijn 3, de methode waarmee uw kind leert lezen 

* voor ouders van groep 4 is er uitleg over Snappet 

* voor ouders van de groepen 5 t/m 8 is er uitleg over de methode Blink. 

   We werken al een langere tijd met Blink, maar breiden het nu ook uit met Aardrijkskunde  

   en met de geïntegreerde versie! 



 

UITNODIGING OUDERKINDGESPREKKEN 

Op woensdag 11 september (maar ook gedurende de dagen ervoor en erna) zijn de 

ouderkindgesprekken. 

U ontvangt de komende week van de leerkracht hiervoor een uitnodiging om de planner in 

te vullen. 

 

 

 

 
 


