
  

 

 

 

 

VERKEERSITUATIE ROND DE SCHOOL 
Beste ouders en kinderen, we moeten na de kerstvakantie echt weer even terug naar af. Het is qua 
verkeer(sgedrag) een chaos rond de school gedurende de start en het uitgaan. Gelukkig is er nog niets ergs 
gebeurd maar de situatie is ronduit gevaarlijk.  
Auto’s die overal in de straat stoppen om kinderen uit te laten of op te wachten, zelfs op het zebrapad. Maar 
ook kinderen die op de stoep fietsen, fietsend het schoolplein op schieten (terwijl de afspraak is: afstappen 
en lopen), kinderen die zonder licht rijden enz.  
De politie is afgelopen week meerdere keren aanwezig geweest en heeft ook heel wat bekeuringen 
uitgedeeld. Ook zijn veel kinderen door hun aangesproken i.v.m. het ontbreken van fietsverlichting.  
We hebben de ouders hard nodig om dit weer in goede banen te leiden. Dat u met de auto niet mag stoppen 
op de Sportparkweg om kinderen in en/of uit te laten is bekend, dat heeft al meerdere keren in de nieuwsbrief 
gestaan. Komt u zoon/dochter met de fiets naar school zorg dan dat de verlichting in orde is. “s Morgens is 
het gewoon nog donker. Bespreek ook het fietsgedrag met uw kind, want soms schieten ze overal 
tussendoor. Ook fietsen op de stoep is verboden.  
Laten we met z’n allen dit toevoegen aan de goede 
voornemens die iedereen ongetwijfeld heeft gemaakt. 
Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van uw eigen 
kinderen en willen we allemaal niet dat er ongelukken 
gebeuren.  
We rekenen op u, bedankt! 
Marcel Prins.  
 

JUMBOBONNEN 
Fijn om te zien dat iedereen zo goed en enthousiast blijft meesparen met de Jumbobonnen. 
Afgelopen week is het “Jumbobonnenuitzoekteam” weer actief geweest. Ouders bedankt 
hiervoor! Deze periode waren er 753 bonnen ingeleverd met een gezamenlijk bedrag van € 
22.175,51. Nemen we daarvan een half procent dan zien we dat er binnenkort weer € 110,88 
overgemaakt zal worden naar de Jozefvriendenrekening. Bedankt allemaal.  
 
 
 

 
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 
De nationale Voorleesdagen zijn dit schooljaar van woensdag 23 januari t/m 
zaterdag 2 februari.  Gedurende deze tijd besteden we extra aandacht aan 
voorlezen. 
Op maandag 21 januari mogen de kinderen hun favoriete voorleesboek 
meenemen (voorzien van naam). In de loop van deze week zullen de 
klassen bij elkaar op bezoek gaan om voor te lezen.  Meer informatie kunt u 
vinden op: https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ 
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Agenda 

Dag Datum  

Dinsdag  22 januari Adviesgesprekken groepen 8 

Donderdag  24 januari Adviesgesprekken groepen 8 

Vrijdag  25 januari  Nieuwsbrief 19 komt uit 
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SCHOOLFRUIT 

De levering voor komende week  

Uw leverancier Vers & Fijn adviseert u om onderstaande eetvolgorde aan te houden.  

SOCIAL SCHOOLS 3.0 
Omdat Digiduif en Social Schools zijn samen gegaan stopt binnenkort Digiduif en gaan we verder met 
Social School 3.0.  
Zie de poster/afbeelding op de volgende bladzijde. Op maandagochtend 28 januari worden we overgezet 
naar Social Schools 3.0. U krijgt dan een bericht op de Digiduif app en op uw computer om de Social 
Schools 3.0 app te downloaden. Uw account blijft gewoon bestaan en wordt dus overgezet.  
U hoeft deze week dus nog niets te doen. Volgende week vrijdag zullen we u hierover verder berichten.  
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

18 januari 4C Mels van der  Sman 

18 januari 7D Noa Berkhuijsen 

18 januari 8C Angelina van Blanken 

19 januari 4C Jason Khuu 

19 januari 5B Davey Holleman 

19 januari 7B Axel Zijlstra 

20 januari 5B Amin El Oudaoui 

21 januari 6B Silas de Jong 

22 januari 4D Elisa van Bochove 

23 januari 5B Eva van der Sluis 

23 januari 6A Moreno Tenreiro Y Fernandez 

24 januari 6A Sylvie Yarzagaray 

24 januari 8C Nikita Kleijnhans 
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DE NIEUWE WEBSITE 
 
Eindelijk is het dan zover, de nieuwe website 
staat online. Hij is nog niet voor 100% gevuld 
maar daar zijn we druk mee bezig. Deze 
website wordt gehost door Social Schools. Als 
we straks gemigreerd zijn van DigiDuif naar 
Social School 3.0 zullen automatisch items als 
agenda en laatste nieuws gevuld gaan worden. 
Die koppeling biedt heel veel mogelijkheden.  
We gaven al aan dat we druk bezig zijn alle 
bladen te vullen. Mist u iets of heeft u tips van 
wat we op de site zouden kunnen plaatsen geef 
dit door.  
 
Blader, klik er eens doorheen. Zo staan alle 
nieuwsbrieven van dit schooljaar erop. Maar ook 
alle kletskaarten van de Vreedzame School. 
Natuurlijk de digitale schoolgids en nog veel 
meer.  
 
Veel kijkplezier en nogmaals: tips en ideeën zijn 
van harte welkom.  
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