
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2018/2019               NUMMER 10                               29 mei 2019 
 

 

Beste ouders, 

 

We kunnen terugkijken op twee prachtige schoolreizen en een superleuk kleuterfeest. 

De fotograaf heeft iedereen weer op z’n allermooist op de foto gezet en we zijn benieuwd 

naar de resultaten. Het geld project heeft geleid tot mooie bedrijfjes en veel actief betrokken 

kinderen. Tijdens de Grote Rekendag waren er brein brekende gesprekken en opdrachten en 

het was zo leuk, dat in groep 3 de opmerking kwam: “Maar juf, het was toch eigenlijk grote 

rekendag vandaag? Maar nu hebben we helemaal niet gerekend!”   

Gymmeester Onno heeft de groepen 5 t/m 8 met een indrukwekkend gesprek meegenomen 

in zijn werk als jongerenwerker in Brazilië. 

 

Met het team hebben we de resultaten van de kwaliteitsvragenlijsten besproken. 

Naast allerlei onderwerpen, die we direct hebben opgepakt of het komend jaar beter neer 

willen zetten, zal het opknappen van het schoolplein het speerpunt van het jaar worden.  In 

september 2019 willen wij hier graag met u over in gesprek en we hopen op uw steun te 

mogen rekenen om hier het mooiste speelplein van Koedijk van te maken. 

 

Na schooltijd en in de weekenden spelen er veel kinderen op het plein; het is dan ook een 

prachtige centrale plek. Wel is er dan ook overlast van grensoverschrijdend gedrag en 

vandalisme, zelfs van onze eigen kinderen. Wij hebben een aantal kinderen hier op 

aangesproken, maar wij verwachten dat u als ouder toch ook een oogje in het zeil houdt om 

zo met elkaar een veilig en plezierig plein te hebben. 

 

Vanaf dinsdag 4 juni gaan een groot aantal kinderen en ouders weer aan de wandel met de 

avondvierdaagse van St. Pancras. Een groep moeders begeleidt dit evenement nu al een 

aantal jaren en zij willen graag het stokje doorgeven. Meer hierover in deze ouderbrief. 

 

Als u een vraag of opmerking naar mij stuurt, wilt u dit dan niet via Social schools versturen, 

maar rechtstreeks naar : directiezandloper@ronduitonderwijs.nl ? 

 

 

Goed weekend toegewenst, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 
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AGENDA                                                                                               mei / juni 2019                                                                               
 

  

30 en 31 mei VRIJ i.v.m. Hemelvaart weekend 

4 t/m 7 juni Avond4daagse 

10 juni VRIJ i.v.m. 2e Pinksterdag 

12 juni Buitenspeeldag bij de Rietschoot 

19,20 en 21 juni Groep 8 op kamp 

24 en 25 juni VRIJ i.v.m. roostervrije dagen  

 

 

 

                              

AVONDVIERDAAGSE St. Pancras 
Een aantal ouders hebben we nu 5 jaar lang de organisatie van De 

Zandloper op zich genomen. Zij zijn op zoek naar nieuwe mensen!  

Het zou fijn zijn, wanneer u zich nog aanmeldt voor de start van de 

avondvierdaagse van dit jaar, zodat ze u in de praktijk wegwijs 

kunnen maken. Aanmelden (of informatie vragen) graag via : 

directiezandloper@ronduitonderwijs.nl.  

Ik zorg dat uw mail op het juiste adres komt! 

 

    Dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni 2019 

Ook dit jaar lopen we weer als “De Zandloper” de avondvierdaagse van St. Pancras. De start vindt 
plaats vanuit sporthal “De Oostwal” in St. Pancras 

Starttijden:   

5 km: di, woe, do om 18.15 uur op vrijdag om 18.45 uur 

10 km: alle dagen om 18.00 uur  

Je wordt 15 minuten voor de start verwacht op het startpunt. De groepen 1 t/m 8 kunnen zich 
inschrijven voor de 5 km, de groepen 7 en 8 kunnen ook kiezen voor de 10 km.  Kinderen uit de 
groepen 1 en 2 kunnen alleen mee onder begeleiding van een ouder/verzorger (dit is verplicht). Voor 
de gezelligheid en veiligheid loopt de school als één hele groep.   

Voor alle duidelijkheid: het vervoer van en naar St. Pancras dient u zelf te verzorgen. Voor de oudere 
kinderen is de afstand makkelijk op de fiets te doen. Iedereen loopt op eigen risico, de school en de 
organisatie zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.  

We lopen ook dit jaar met hesjes van de Zandloper, de meldouder zal deze elke avond uitdelen en 
innemen.  

Actuele informatie is te vinden op onze Facebook pagina: Avondvierdaagse De Zandloper Koedijk.  
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