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Personeel  
 
Afgelopen zondag heeft Bronia Moos, intern begeleider, een lichte TIA gehad. Even enorm schrikken, 
maar Bronia is thuis en heeft medicatie gekregen. Er vinden nu nog onderzoeken om meer duidelijkheid 
te geven, maar daar is de uitslag nog niet van binnen. Tot en met de herfstvakantie zal Bronia afwezig 
zijn. Zodra wij meer informatie hebben, hoort u dat van ons. 
 
Daarnaast wil ik u laten weten dat Roel Manschot vanwege privé omstandigheden niet op school is en 
volgende week ook nog afwezig is.  
 
 
Afspraken in de school en buiten 
 
In de teamvergadering hebben we besproken dat we het in de school en buiten op het plein soms te druk 
vinden. Daar willen we graag iets aan verbeteren, zodat het spelen leuker gaat en het in de school 
rustiger is.  
 
In de klassen worden de regels (sommige bestaand, sommige nieuw) vandaag besproken, zodat we daar 
met z’n allen op kunnen letten. Ze gelden voor groep 1 t/m 8. Ook informeren wij u via de nieuwsbrief, 
zodat u daarvan op de hoogte bent en dit met uw zoon of dochter kan bespreken.  

 
● Op de gang gebruik je je fluisterstem. Dit is tijdens het binnenkomen, als je je tas gaat 

pakken en tijdens het werken op de gang.  
● Na 14:00 uur mag je wel praten op de gang. Je gaat meteen naar huis, tenzij je 

klassendienst hebt. Vanwege Corona maatregelen het protocol voor scholen, mogen de 
kinderen na schooltijd niet op het plein spelen.  

● Op het schoolplein spelen we gezellig. Vecht-, duw- en stoeispelen horen daar niet bij. Bij 
het buitenspelen mag je niet in de bosjes bij het water, omdat we de kinderen dan niet goed 
in beeld hebben.  



● De stepjes mogen in de fietsenrekken buiten staan. Tijdens de pauzes mogen de kinderen 
op de renbaan (rode tegels) steppen.  

 
Om de schoolregels effectief te laten zijn, zijn er ook consequenties als je je niet aan de regels houdt. 
Bij de eerste keer overtreden van een regel krijgt het kind een waarschuwing, bij de tweede keer gaat het 
kind apart zitten en bij de derde keer gaat het kind in andere klas zitten.  
Bij het buiten spelen geldt dezelfde opbouw: bij de eerste keer krijg je een waarschuwing, bij de tweede 
keer ga je op het bankje zitten en bij de derde keer ga je naar binnen.  
 
Door consequent de regels te hanteren en door ze te herhalen, wordt het buitenspelen leuker en is het in 
de school rustiger.  
 
 
Nummerbord 
 
Dit nummerbord is gevonden op straat in de Versteeglaan. Mocht het nummerbord van u zijn dan kunt u 
het op school ophalen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


