
 

Nieuwsbrief                    

Trots   
We gaan alweer de laatste periode van het schooljaar in! Als ik een eerste 
terugblik doe, dan kan ik nu al zeggen: wat hebben we veel gedaan! Naast 
het werken in Units met de methodes Snappet en Blink hebben we 

schoolbreed aandacht geschonken aan de Talentenmiddagen. Ik mag 
zeggen: met succes! Wat hebben we veel kinderen zien genieten. 
De laatste periode zal in het teken staan van het afscheid van groep 8 en 
het maken van nieuwe plannen voor het komende schooljaar. Volgend 
schooljaar willen we doorgaan met de Talentenmiddagen en zal de 
doorgaande lijn peuters/kleuters onze aandacht krijgen. Met trots kunnen 

we ook terugkijken op het resultaat van groep 8. Zij hebben een 
gemiddelde score van 536.7 gehaald, een score die boven het landelijke 
gemiddelde ligt. Het werken met doelen, waar we sinds dit schooljaar mee 
werken, heeft daar zeker aan bijgedragen. We hebben veel leerlingen, in  
verschillende groepen, een behoorlijke groei zien doormaken. Daarnaast 
zijn we blij met alle extra handen die we in de school hebben. Ook dit willen 
we komend jaar handhaven. Maar…we hebben nog even te gaan! Toch wil 

ik alvast laten weten dat ik trots ben op onze school: op onze leerlingen, 
het team en op u als ouder! Fijn dat zoveel ouders mee willen denken, 
ondersteunen en waar nodig de helpende hand bieden. Samen maken we er 
nog een mooie laatste periode van! 

 
Ingeborg Harleman 
 

 

Minisport kleuters  
Alle kleuters met hun ouders worden door de “Wijze Moeders” uitgenodigd  
om op woensdag 5 juni a.s. mee te doen aan een minisport-ochtend die van 

8.30 uur tot 10.00 uur zal worden gehouden op het grote veld. Na deze 
sportieve ontmoeting kunt u als ouders nader met elkaar kennismaken 
onder het genot van een kopje koffie of thee. We hopen iedereen weer te 
mogen begroeten. 
 
 

Bag2School  
De onlangs gehouden Bag2School actie heeft weer een 
mooi resultaat opgeleverd. Door de inzet van iedereen is 

maar liefst 806 kilo aan kleding etc. opgehaald, waarmee 
we € 241,80 hebben verdiend. Allemaal hartelijk dank 

voor de bijdrage!! 

 

 
 

 
 

 

 
 

Agenda  

29 mei                    

Majellatheater gr 5/6                                    

30 mei                               

Hemelvaartsdag, alle leerlingen 

vrij 

31 mei                                            

extra vrije dag, alle leerlingen vrij  

3 juni                                                 

MR vergadering   

5 juni                                            

Minisport kleuters, 08:30-10:00 u  

10 juni                                               

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij  

11 juni                                              

extra vrije dag, alle leerlingen vrij  

12 juni                                        

studiedag team, alle leerlingen vrij                                                 
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Formatie  
In de komende periode zal de formatie verdere invulling krijgen. Aangezien onze school groeiende is zal er 

komend schooljaar een extra groep op de formatie staan. Binnenkort zult u meer informatie krijgen over de 
splitsing van groep 6 de huidige groep 5. We hopen u eind juni te kunnen informeren over welke leerkracht voor 
welke groep zal staan. 
 

Formatie Gr 1/2A 
27 

Gr 1/2B 
27 

Gr 3 
26 

Gr 4 
20 

Gr 5/6 
22 

Gr 6/7 
24 

Gr 8 
17 

 
 

Parkeerprotocol rondom school  
1) Parkeerverbod en stopverbod Boxhofstede ter hoogte van de scholen 

Ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de Boxhofstede, geldt een permanent verbod om stil te staan 
aan de zijde van de school (tussen Mettenboschstede en de Langestede). Aan de overzijde van de 
Boxhofstede (tussen de huisnummers 20 en de Cromme Ackerstede) geldt een parkeerverbod van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00-16:30 uur. Hier mag dan niet worden geparkeerd, maar alleen 

worden stil gestaan om kinderen direct te laten in- of uitstappen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De politie en gemeentelijke handhavingsambtenaren (BOA’s) zien toe op naleving van het parkeer- en stopverbod. 
 
2) Parkeerplaatsen Boxhofstede (tussen Cromme Ackerstede)  
Voor het halen en brengen van de schoolkinderen met de auto zijn 10 extra parkeerplekken gerealiseerd aan de 
Boxhofstede ter hoogte van het grasveld (tussen de zijwegen met de Cromme Ackerstede).  Ouders die hun 
kinderen met de auto brengen en meelopen naar school dienen gebruik te maken van de nieuw gerealiseerde 

parkeerplekken. Hiermee ontstaat er een rustiger en verkeersveiliger situatie ter hoogte van de scholen voor de 
lopende en fietsende schoolkinderen. 
 
Daarnaast kan er worden geparkeerd op de parkeerterreinen aan de zuidzijde van de Boxhofstede. Aangezien een 
aanzienlijk deel van de bewoners op de haal- en brengtijden niet aanwezig is,  is hier ruimte beschikbaar om te 
parkeren. Van daar af kunnen de schoolkinderen lopend van/naar school worden gebracht. Ook dit bevordert de 

verkeersveiligheid. 

 

 

Legenda 

  E2 verbod om stil te staan 

  E1 parkeerverbod 

  Onderbord ma-vrij 8:00-16:30 

uur 

 

 

 

Parkeerplekken voor 

halen en brengen  



 
 

Mogelijkheden om te parkeren 
 
3) Halen en brengen: lopend en met de fiets 
Daarnaast willen we de basisscholen binnen onze gemeente en ook de ouders stimuleren om zoveel als mogelijk 
de schoolkinderen op de fiets of lopend naar school te brengen. Dit is een duurzame, gezonde en bovenal 
verkeersveilige wijze van halen en brengen. Dit jaar willen we als gemeente nadenken op welke wijze we ouders 
(nog meer) kunnen stimuleren om de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 
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