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Activiteitenkalender 2022-2023 
 

21 september Jaarmarkt, alle kinderen vrij 

5 t/m 16 
oktober 

Kinderboekenweek thema Gi Ga 
Groen 

 
Situatie voor de school 
De week is gestart met voorbereidingen voor 
werkzaamheden van de bouw van de nieuwe 
huizen. Hierdoor is de route naar de school 
tijdelijk gewijzigd. Dit blijft zo tot en met 29 
september. De kruising van de Goeman 
Borgesiusstraat met de Jan Nieuwenhuizenstraat 
is versmald. Er kunnen geen auto's meer door. 
Daarnaast is voor auto's en fietsers geen 
doorgang mogelijk richting de ingang van de 
school. Er is alleen een voetpad langs het hek van 
de school richting de ingang. In deze tijdelijke 
situatie is het belangrijk dat we allemaal op de 
veiligheid letten. Een paar afspraken zijn daarbij 
belangrijk: - We fietsen niet op het voetpad voor 
de school – De auto kan alleen staan in de 
daarvoor besrtemde parkeervakken - Het is in 
deze periode het handigst om zoveel mogelijk 
lopend naar school te komen. Goed om hier met 
elkaar op te letten. 

 
 
Afspraken met Heijmans 
Met de toezichthouder van Heijmans is 
afgesproken dat hij voor schooltijd van 8 uur tot 
8.45 uur toezicht houdt. Dit doet hij ook tussen de 
middag van 11.45 uur tot 12.15 uur, van 13.00 uur 
tot 13.30 uur en van  15.00 uur, tot 15.30 uur, 
zodat ook hierin de situatie veilig blijft. Mochten 
jullie merken dat Heijmans zich hier niet aan 
houdt, graag even doorgeven aan de directie. 

Honden en roken bij school 
Tot slot een laaste opmerking over de situatie bij 
het hek. Vroeger was er de afspraak om met 
honden aan de andere kant van de stoep te 
staan. Hetzelfde verhaal gold voor roken. Nu we 
maar een stoep hebben, is dit niet mogelijk en 
willen we vragen om de honden op een gepaste 
afstand te houden en niet te roken in de buurt van 
de school. Zo geven we ook het goede voorbeeld 
aan de kinderen. 

 
 
Blad mee voor goede start 
Fijn dat we al zoveel bladen terughebben van  “Dit 
is mijn kind!”. Leuk om te lezen hoe jullie je kind 
zien, waar jullie trots op zijn en waar we met 
elkaar aan werken kunnen. Graag ontvangen wij 
ook nog de laatste blaadjes van ouders terug die 
dit nog niet gedaan hebben. Dus ook inleveren als 
je niet op gesprek bent geweest.  
 
Invullen blad informatie avond 
Vorige week hebben we jullie een blad 

meegegeven waarop je kon invullen of je 

belangstelling hebt voor een ouderavond, waarin 

in ieder geval het onderwerp lezen centraal staat. 

Hiervan hebben we tot nu toe 15 strookjes terug, 

wat wel erg weinig is. Jullie kunnen ook via de 

Parro app aangeven of jullie wel of niet interesse 

hebben, zodat we als school een goed beeld 

krijgen of dit een meerwaarde is om te doen met 

elkaar.  
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Kinderboekenweek 
Op woensdag 5 oktober begint de 
kinderboekenweek. De voorbereidingen hiervoor 
zijn al in volle gang. Deze 2 weken zullen in het 
teken staan van lezen. Zelf lezen, voorlezen, 
maar ook is er aandacht voor verschillende 
soorten boeken. Het thema is Gi Ga Groen en ook 
hiervoor het kinderen voor kinderen een liedjes 
gemaakt. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid 
ingaan op alle activiteiten die wij deze periode 
gaan doen. 
 

 
 
 
Kinderraadverkiezingen 
Op donderdag 29 september gaan we op de 
Groen bij groep 5 t/m 8 de klassen rond om de 
Kinderraadverkiezingen te promoten. Ben jij 
betrokken bij de school, kan je goed meedenken 
en vind je het leuk om je een jaar lang in te zetten 
voor je medeleerlingen en het team? Denk hier 
dan alvast over na hoe je dat zou willen doen en 
wie weet ga jij de Kinderraad versterken! We zijn 
benieuwd en hebben er zin in: we doen het 
samen! 
 

 

mailto:gvprinsterer@scopescholen.nl

