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Beste ouders, 

 

Vandaag een extra Zandlopernieuws, door een aantal belangrijke mededelingen vanuit het 

team! 

 

Deze week heb ik de informatie rondom de avond4daagse van sint Pancras verstuurd, maar 

deze bleek niet voor iedereen leesbaar. Vandaar dat deze informatie nog een keer aan deze 

ouderbrief is toegevoegd. 

Verder vindt u in de bijlage de resultaten vanuit zowel de enquête voor het 

vijfgelijkedagenmodel als de kwaliteitsvragenlijst. 

 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

 

 
AGENDA                                                                                               mei 2019                                                                               
 

51 mei Schoolreis groepen 5, 5/6 en 6 

20 mei Groep 8 naar Westerbork 

20 en 21 mei Schoolfotograaf 

29 mei Kleuterfeest 

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

 

 

 

 



HET TEAM 

 

Interne begeleiding 

Zoals we u eerder hebben gemeld, gaat onze intern begeleider Mayke Kuilboer ons verlaten. 

Wij hebben inmiddels een zeer ervaren vervanger voor haar gevonden. 

Haar naam is Petra Snel. We wensen haar een fijne tijd op De Zandloper toe! 

 

Tot de zomer is er sprake van een overgangsperiode. 

Mayke draait 2 dagen en Petra gaat 1 dag meedraaien.  Aangezien Mayke op haar nieuwe 

school al afspraken heeft en Petra ook af moet ronden op haar “oude” school, kunnen we 

niet exact aangeven, op welke dagen zij beiden, dan wel één van beiden aanwezig zijn. 

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, wilt u dan een mail sturen naar Mayke? Zij zal dan met u 

een afspraak plannen. En natuurlijk kunt u ook altijd even langs het directiekantoor lopen; 

misschien kan ik u helpen. 

 

Conciërge 

Helaas moeten we u mededelen, dat Douwe ernstig ziek is en voorlopig niet op school kan 

zijn.  We wensen hem veel beterschap en sterkte toe in deze spannende tijd! 

Wilt u een kaartje sturen naar Douwe? Er staat een doos voor post klaar bij de directiekamer 

en wij zorgen dat het bij hem komt. 

We hebben een vervangende conciërge; zijn naam is Jurriaan Kniesen. 

Jurriaan werkt op maandag t/m donderdag. 

 

Gymnastiek 

We hebben tot de zomervakantie voor een aantal uren een vakleerkracht gymnastiek. 

Zijn naam is Onno Raadsen. 

Wat betreft het rooster gaat er wel het een en ander veranderen! 

De gymlessen van woensdag gaan naar donderdag; de gymlessen van donderdag (u raadt 

het al!) gaan naar woensdag. 

En om het nog ingewikkelder te maken: er zijn de komende weken ook nogal wat bijzondere 

dagen (schoolreis, kleuterfeest), dat het kan dat er een enkele keer een dag of een tijd 

gewijzigd wordt. De groepsleerkracht zal u hierover waar nodig op de hoogte brengen. 

 

 

                                



AVONDVIERDAAGSE St. Pancras 

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.   

Wil je meelopen? Geef je dan op door op een envelop (met daarin € 5,50 per loper) het volgende te 
vermelden: 

- Naam en groep 
- Het aantal km dat je gaat lopen (5 km of 10 km) 
- Geef ook duidelijk aan voor de hoeveelste keer je meeloopt. Dit i.v.m. de medaille. 
- Inleveren bij de leerkracht van de groep 

Ook bestaat de mogelijkheid om één avond te lopen en een wandeldiploma te ontvangen, 
inschrijfgeld is dan € 3,00. Geef dan duidelijk aan op welke avond uw kind mee gaat lopen. 

Uiterste inleverdatum maandag 13 MEI 

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.  

Wij zoeken meldouders  

Meldouder: Je houdt dan in de gaten of alle kinderen van je toegewezen groepje / klas aanwezig zijn 

voor de start, noteert dat ze er zijn en weer terug zijn. Je dient ruim op tijd aanwezig te zijn bij het 

startpunt. Het is voor de kinderen prettig als je vier avonden achtereen kunt, maar een enkele avond 

is natuurlijk ook altijd welkom.  

Wil je helpen, noteer dan ook op de envelop: “Ja ik help mee als meldouder” o.v.v. je telefoon 

nummer. 

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

 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


