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De kop is eraf! Na een goede vakantie zijn we weer op volle sterkte en klaar voor een nieuw 
schooljaar. We hebben onze eerste geslaagde studieochtend op vrijdag 18 augustus reeds achter de 
rug, deze stond in het teken van ons muziek- en kleuteronderwijs. We openden het nieuwe 
schooljaar met een gezellige BBQ met het team, partners en kinderen! We hebben nieuwe energie 
gekregen en hebben mooie plannen en ideeën voor dit schooljaar. Hierover meer op de 

informatieavond aanstaande dinsdag 29 augustus. Het wordt een digitaal en muzikaal jaar, met 
een lach! 

 

Michele Schutte heeft helaas in de zomervakantie haar baan opgezegd bij de Gevers. Ze zou de 

nieuwe tijdelijke duo partner worden van juf José, in groep 4. Gelukkig hadden we Ilse Woesthoff een 

ruime aanstelling aangeboden, waardoor ze niet alleen in groep 5 en ook in groep 4 werkzaam kan 

zijn.  

 

Juf Cindy geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof, medio september verwachten Martijn en 

Cindy hun eerste kindje. We houden u op de hoogte.   

 

Twee onderwijsassistenten op de Gevers 

 
In het nieuwe schooljaar starten we maar liefst met twee onderwijsassistenten (juf Joyce en juf 
Marjolijn). We zijn hier heel blij mee. We hopen hiermee de leerkrachten en de leerlingen nog beter 
te kunnen ondersteunen.  Marjolijn werkt op de maandag, dinsdagochtend, donderdag en de 
vrijdagochtend. Joyce werkt op de dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend en de vrijdag.  

 
Kleuterveiligheid  

 
In het kader van de overzichtelijkheid hebben we als team besloten om niet meer alle kleuters door 
één uitgang naar huis te laten gaan. Doordat alle ouders/verzorgers dicht bij elkaar bij de uitgang 
staan, hebben de leerkrachten onvoldoende zicht op de kleuters. Dit vinden we niet veilig.  
 
Voortaan gaat groep 2 door de hoofdingang naar buiten. Dit betekent dat de ouders/verzorgers van 
de kleuters die in groep 2 van groep Heiltje en Sjoukje zitten, ze daar kunnen ophalen. Groep 1 en 1-2 
gaan door de andere deur naar buiten. De kinderen mogen pas naar de ouders/verzorgers toe lopen 
als de leerkracht gezien heeft dat de ouders/verzorger er daadwerkelijk zijn. Dit laatste geldt voor 
alle kleuters. Beide onderwijsassistenten zullen de leerkrachten hierbij assisteren.   
 
De kleuters van groep 2 (van juf Heiltje en juf Sjoukje) gaan via het achterplein naar binnen, dit om 
de hoeveelheid mensen in de smalle gang te spreiden en mogelijke opstoppingen te voorkomen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord: 

Mededelingen personeel:  
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Herhaling agenda augustus tot herfstvakantie 13-10- 2017 

 

 

29-08-‘17 Interessante informatieavond voor alle ouders 19.15 uur – ± 21.15 uur 

(deur open vanaf 19 uur)  

07-09 Opening schooljaar in de kerk met alle leerlingen. Groepen lopen met 

leerkrachten naar de kerk. Ouders zijn welkom in de kerk. Start dienst ±08.50 uur    

13-09 Startgesprekken met ouders/verzorgers (na schooltijd) 

15-09 Start Creatieve middagen groep 7/8  

18-09 Startgesprekken met ouders/verzorgers (na schooltijd en in de avond)  

19-09 Eerste leerlingenraad vergadering (gr. 5 t/m 8) 

26-09 Schoolreisje groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 7/ Meesterdag gr. 8 

27-09 Handbaltoernooi groep 5/6 13.00 – 17.00 uur 

29-09 Minikoraal groep 7/8  met continurooster   

04-10 Eerste koffieochtend ouders groep 1. 1-2 & 2 (8.35 uur – 10.00 uur) 

09-10 Eerste kijkmiddag groep 3 t/m 7 

 

 

 

Herhaling vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

 
Leidens Ontzet  3 okt. 2017 
Herfstvakantie  16 okt.  t/m 20 okt. 2017 
Kerstvakantie  22 dec. vanaf middag t/m 5 jan. 2018  
Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 2018 
Goede Vrijdag  30 maart 2018 
Pasen   2 apr. 2018 
April/meivakantie 27 apr. t/m 11 mei 2018 
Pinksteren  21 mei 2018 
Zomervakantie  13 juli middag t/m 24 aug. 2018 
 

Herhaling studiedagen, alle leerlingen vrij 

 
Maandag   23 oktober 2017 (dag na herfstvakantie)  
Maandag  08 januari  2018 (dag na kerstvakantie) 
Vrijdag  23 februari 2018 (dag voor voorjaarsvakantie) 
Maandag  18 juni 2018    
NB: de overige studiebijeenkomsten voor het team vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie en 
op woensdagmiddagen.  

 
Tijdens de studiebijeenkomsten, zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:  

 muziekonderwijs; 

 kleuterplein;  

 aanvankelijk en voortgezet technisch lezen; 

 begrijpend lezen; 

 ICT (mediawijsheid en digitale geletterdheid en inzet van de nieuwe devices); 

 ‘De Vreedzame School’; 

 Evaluatie jaarplan 2017-2018  en vooruitblik 2018-2019 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie8IuRvffLAhVBkQ8KHabjBAoQjRwIBw&url=http://timdecock.com/bericht/tag/vakantie&psig=AFQjCNH2u5bEYft04spD3-Ez1HOAptWy8Q&ust=1459944851718527
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Gymrooster  

 
Groep 3: maandag en woensdag: maandag gymtas mee naar school, woensdag gymtas naar huis. 
Groep 4: dinsdag en woensdag:   dinsdag gymtas mee naar school, woensdag gymtas naar huis. 
Groep 5: dinsdag en woensdag:   dinsdag gymtas mee naar school, woensdag gymtas naar huis. 
Groep 6: dinsdag en woensdag:   dinsdag gymtas mee naar school, woensdag gymtas naar huis. 
Groep 7: woensdag en vrijdag:     woensdag gymtas mee, vrijdag gymtas mee naar huis. 
Groep 8: woensdag en vrijdag:     woensdag gymtas mee, vrijdag gymtas mee naar huis. 
  
Vanwege overvolle kapstokken in de gangen, rondzwervende gymtassen op de grond en gymtassen 
die niet lekker ruiken hebben we als team besloten dat alle leerlingen vanaf groep 3 de gymspullen 
op een vaste dag meenemen naar school en weer naar huis brengen. Zie gymrooster.  
Graag een gymtas meegeven zonder van die lange koorden, deze kunnen niet goed opgehangen 
worden aan de kapstokken. Zo houden we met elkaar de school netjes! 
 
Denkt u eraan uw kind zijn/haar gymkleding mee te geven? Graag even controleren of alles nog goed 
past, vooral de schoenen. TIP: Zet het op de familieplanner of in uw digitale agenda met reminder 
zodat u uw kind eraan kunt herinneren.  
 
We begrijpen, dit is even wennen. Dit zal ingeslepen moeten worden, deze nieuwe routine… Maar 
daarna zal het vast lukken! We rekenen op uw medewerking en uw begrip.  
 
Leerlingen die hun gymtas vergeten kunnen niet mee gymmen.  Met uitzondering van de leerlingen 
van groep 3. Zij mogen in hun ondergoed gymmen, mochten ze de gymspullen zijn vergeten.  
Voor de andere groepen vinden we dit niet meer passend.  
 
Vanwege de veiligheid moeten sieraden altijd afgedaan worden. Als uw kind een armbandje draagt 
dat niet af kan, moet het worden afgedekt met een zweetbandje. U moet dat zelf aan uw kind 
meegeven.  
 

 

Hoofdluisbestrijding 

 
Er gaan nogal wat verhalen rond over hoe je het beste hoofdluis kan voorkomen en bestrijden, maar 
veel verhalen zijn fabeltjes. Ze geven een valse zekerheid en kunnen ervoor zorgen dat het gewenste 
resultaat niet bereikt wordt. Wekelijks preventief controleren en bij een besmetting 14 dagen 
kammen blijft het beste advies aan ouders/verzorgers. Wij volgen als school de landelijke richtlijnen 
van de RIVM. Dit doet de GGD Hollands Midden ook.  
 
De hoofdluiscontrole op school, na iedere vakantie, is om de ouders te ondersteunen in het 
opsporen, niet als vervanging van de wekelijkse controle. Bij een wekelijkse controle door de ouders, 
wordt de hoofdluis in een vroeg stadium gesignaleerd en kan in veel gezinnen een hoop ellende 
voorkomen worden.  Na iedere vakantie op de woensdag is er een groep vrijwillige ouders actief om 
de leerlingen te controleren. Wilt u er aan denken om de kinderen op deze dag geen gel, vlechtjes en 
dergelijke in te doen? Alvast bedankt voor uw medewerking!  
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Mediatoren training in verband met ‘De Vreedzame School’ 

 
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben twee jaar geleden gekozen 
voor een programma, De Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen, die wij belangrijk vinden te 
realiseren. De Vreedzame School streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. De school zien we als een democratische 
gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een 
positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen en 
leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. Leerlingen worden dit schooljaar 
voor het eerst opgeleid tot leerling mediator, die helpen bij het oplossen van (kleine) conflicten.  
 
Begin september zal er een sollicitatieronde plaatsvinden onder de leerlingen van groep 6 t/m 8.  
Mediatoren helpen leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 op het plein bij kleine misverstanden of 
plagerijen om samen tot een oplossing te komen. In september zullen we starten met een training 
voor de geselecteerde mediatoren uit de bovenbouw. Deze training wordt verzorgt door een 
ervaren, bekende trainer van de CED-groep, ondersteunt door enkele teamleden.  
 
In drie sessies onder schooltijd leren de mediatoren om leerlingen goed te begeleiden. Uiteraard 
altijd onder toezicht en onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.  
 
Op 13 oktober om 14.45 uur is er een heuse diploma-uitreiking voor de mediatoren die geslaagd zijn!  
Ouders /verzorgers en geïnteresseerde familieleden van de gediplomeerde mediatoren zijn daarbij 
van harte welkom! 
 
Meer informatie krijgt u tijdens de informatieavond aanstaande dinsdag. De leerlingen die interesse 
hebben om leerling mediator te worden kunnen dit binnenkort in de groep aangeven aan de 
groepsleerkracht. Zij krijgen uiteraard ook nog meer informatie. U dient als ouder/verzorger in te 
stemmen als uw kind participeert in deze training en mediator wordt. Hiervoor ontvangt u nog een 
brief begin september.  
 
 
 


