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• Verkeerssituatie rondom school 

 

 

 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 

Elk jaar wordt er tijdens de Nationale 

Voorleesdagen (25 jan. t/m 4 febr.) bij ons op 

school extra aandacht besteed aan 

prentenboeken en het voorlezen daarvan. 

Op woe 25 jan. en vrij 27 jan. zijn de kinderen van 

de groepen 1/2 en hun ouders voorgelezen uit 

een boek dat te maken had met het thema uit de 

klas ‘We maken een museum’. De opkomst was 

groot en erg gezellig. 

 

Afscheid juf Jenny 

Zoals u wellicht in SchouderCom hebt gelezen, gaat juf Jenny ons verlaten. Juf 

Jenny heeft altijd aangegeven graag nog eens de overstap te maken naar het 

speciaal onderwijs. Die kans heeft zich nu voorgedaan. Juf Jenny zal na de 

voorjaarsvakantie starten op haar nieuwe school ‘Aventurijn’. 

Gelukkig hebben we ook een vervanger kunnen vinden. Dit is Desirée Soer. Zij zal  

er op de dagen zijn die juf Jenny er was. 

We wensen juf Jenny alvast heel veel plezier op haar nieuwe school en we 

wensen juf Desirée veel plezier bij ons op de Kubus. 
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Mist u een kledingstuk, een fietssleutel of misschien 
wel een tas met gymspullen? 
Dan kunt u in SchouderCom bij documenten, 
gevonden voorwerpen per categorie zien wat we 
allemaal aan gevonden spullen hebben liggen.   
Is uw eigendom hierbij, laat dit dan weten aan 
Johan (conciërge) of Bianca (administratie). 
Mocht het zo zijn dat beide afwezig zijn, vraag dan 
bij de leerkracht van uw kind. 
Na de voorjaarsvakantie (6 maart) gaan alle 
overgebleven spullen weg. Kleding die is blijven 
liggen zal gedoneerd worden aan Humanitas. 

 

 

  Deze week is de MR weer samengekomen. Een aantal weken geleden heeft de MR het 
activiteitenplan gemaakt voor dit jaar. 
We zijn geïnformeerd over de verschillende trajecten die momenteel lopen op school. Een 
voorbeeld hiervan is “Leerling in Beeld” en een scholingstraject op het gebied van rekenen. 
We zijn blij te kunnen melden dat een groep mensen van de gemeente inmiddels gestart is met 
het plaatsen van een stoeprand langs de Houtweg, naast de school. Daardoor is het verboden de 
auto langs de weg te parkeren. 
We gaan ervan uit dat dit voor meer veiligheid gaat zorgen. 
 
Als MR willen we onze zorgen delen ten aanzien van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Op dit moment heeft 43% van de ouders (een deel) betaald. Dat is niet genoeg om de 
schoolreizen te betalen. Daarvoor worden dit jaar alle reserves van de ouderraad aangesproken. 
Daarnaast zal er dit schooljaar nog een actie worden georganiseerd. We vinden het namelijk erg 
belangrijk dat we onze feesten (zoals sinterklaas) kunnen blijven organiseren en dat alle kinderen 
elk jaar op schoolreis kunnen gaan. Het zou erg jammer zijn als dit niet het geval zou zijn, omdat 
we onze kinderen deze mooie ervaring gunnen! 



 

 

Verkeerssituatie rondom school 

 

Wijkbelangen Emmerhout doet op 18 maart 2023 ook weer mee aan de landelijke 

opschoondag. 

Heb je ook zin om mee te helpen om onze wijk weer een stukje schoner te 

krijgen?  

In een schone wijk is het fijn wonen, spelen en leren! 

Meld je dan nu aan om mee te helpen! 

 

Waar: De Wijkwijzer in Winkelcentrum Emmerhout 

Datum: zaterdag 18 maart 2023 

Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur 

Voor iedereen ligt er een grijper en een vuilniszak klaar! 

Na afloop kunnen de grijper en volle vuilniszak weer worden ingeleverd. 

 

Aanmelden kan op de volgende wijze: 

Bij de Wijkwijzer in het winkelcentrum Emmerhout. 

Telefonisch via het telefoonnummer 0591 – 67 59 58 

  

Vorige week is de berm van de Houtweg naast 
de school opgehoogd en is er een stoeprand 
geplaatst. Daardoor is het niet meer mogelijk 
om langs de weg te parkeren. 
 
Wanneer de kinderen in en uit school gaan is 
het druk rondom school. Veel kinderen komen  
lopend of op de fiets naar school, anderen 
worden met de auto gebracht. 
Samen hebben we de verantwoordelijkheid om 
alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. We 
willen u dan ook vragen om bij het brengen en 
halen van uw kind(eren) rekening te houden 
met de andere verkeersdeelnemers en uw 
rijgedrag aan te passen. Bedankt voor uw 
medewerking. 


