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 Gymrooster 
Hierbij het definitieve gymrooster van alle groepen. Daarnaast 

kunnen we u mededelen dat de lessen op donderdag en vrijdag 

voortaan worden gegeven door meneer Tim en Juf Jikke 

(sportfunctionarissen). Meneer Tim geeft de toestellessen en juf Jikke 

geeft om de week de spellessen en de toestellessen. 

 

gymtijden 2018 – 2019 

Maandag:  13.15-14.00 uur:     groep 6b groep 5b 

                               14.00-14.45 uur:     groep 5c groep 3b 

   14.45-15.30 uur: groep 7a groep 6a 

 

Dinsdag:  13.15-14.00 uur:  groep 7b groep 7c

                      14.00-14.45 uur:     groep 5b groep 3a  

                               14.45-15.30 uur: groep 8b groep 8c 

 

Donderdag:             13.15-14.00 uur: groep 8a  groep 4a 

   14.00-14.45 uur: groep 5a  groep 6b 

14.45-15.30 uur: groep 3a  groep 4b 

 

Vrijdag:  09.45-10.30 uur: groep 8c  groep 7a 

   10.30-11.15 uur: groep 6a  groep 5c 

11.15-12.00 uur: groep 3b  groep 5a 

 

13.15-14.00 uur:  groep 4a groep 7b 

           14.00-14.45 uur:      groep 4b groep 8a 

   14.45-15.30 uur: groep 7c groep 8b 

 

Rookvrij schoolplein 
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Roken en 

meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in 

Nederland. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-

rokers. Hoe jonger jongeren zijn als ze beginnen met roken, hoe 

groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Iedere dag 

beginnen ca. 100 kinderen onder de 18 jaar met dagelijks roken, 

vaak op het schoolplein, en meer dan de helft hiervan raakt verslaafd 

aan roken. (zie ook bijgevoegde infographic Roken). Rookvrije 

schoolterreinen helpen jongeren om een gezonde keuze te maken. Uit 

onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf 

ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen ook 

tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben 

daarom al een rookvrij schoolterrein. Een rookvrij schoolterrein, wat 

houdt dat in? Een rookvrij schoolterrein is geheel rookvrij voor alle 

leerlingen, personeel, ouders en bezoekers, zonder uitzonderingen. 

Bij een rookvrij schoolterrein gaat het om de buitenruimte die tot de 

schoollocatie behoort: het schoolplein. Schoolgebouwen zelf zijn al 

lang rookvrij. 
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Overblijven bij Kober 
kinderopvang 

 
Het overblijven bij Kober 

Kinderopvang kunt u 
regelen via: 

http://kober.flexkids.nl. 
Ook het afmelden, 

bijvoorbeeld bij ziekte, 
gaat via deze pagina. 

U kunt tot 10.00 uur    ‘s 

morgens de aanwezigheid 
of afwezigheid van de 

kinderen bij het 
overblijven registreren 

door de vinkjes aan of uit 
te zetten. 

Het is niet mogelijk om 
dit telefonisch of via de e-

mail door te geven. 
Indien u vragen en/of 
opmerkingen heeft, 
neemt u dan gerust 

contact op met 

overblijfcoördinator Cleo 
Stammers 

(overblijvenuniek@kober.
nl) 

 



 

 

Hoofdluiscontrole  

Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd 

op luizen en neten. De controle wordt uitgevoerd door een groep 

enthousiaste ouders. De luizenouders zullen ieder kind individueel 

controleren. Ook de docenten worden gecontroleerd. Wordt er bij uw 

kind of klas iets aangetroffen, dan wordt u op discrete wijze 

geïnformeerd door school.  

We zijn blij met de aanmeldingen om het luizenpluisteam te 

versterken!  
 
Info voor gr. 5 t/m 8 muurschildering 
Parrestee  
Wegens omstandigheden wordt het project van de muurschildering bij 

de Parrestee tot nader bericht uitgesteld. We hopen u snel meer 

informatie te kunnen geven over de datum dat het project weer wordt 

opgestart.  

 

Kijkkwartiertje  
Tijdens de informatieavond zijn de telecomlijsten door de aanwezige 

ouders gecontroleerd. Wilt u, wanneer u niet in de gelegenheid was 

om naar de informatievaond te komen, de telecomlijst komen 

controleren tijdens het kijkkwartiertje? Het is voor de leerkrachten 

fijn om de juiste gegevens te hebben zodat we u snel kunnen 

bereiken wanneer dit nodig is. Komt u ook even een kijkje nemen 

samen met uw kind? 

 

Rapportmappen  
We hebben al veel rapportmappen weer terug op school mogen 

ontvangen. Mocht uw zoon/dochter de map nog niet mee terug naar 

school hebben genomen, wilt u die dan zo snel mogelijk weer 

meegeven naar school?  
 

Medicijnverstrekking  
Wij worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen waarbij 

medicatie voorgeschreven is en om deze toe te dienen op school. 

Vanuit de Borgesiusstichting is er een vernieuwd protocol medisch 

handelen vastgesteld. Want het is van belang om in deze situaties 

volgens een vooraf afgesproken protocol te handelen. 

Indien uw kind medicijnen nodig heeft die niet thuis kunnen worden 

gegeven, dan kan school deze toedienen. Dit op voorwaarde dat de 

ouders een toestemmingsformulier hebben ondertekend. Op dit 

formulier wordt alle informatie die voor ons noodzakelijk is ingevuld 

en ondertekend. Deze formulieren zijn bij de directie verkrijgbaar. 

 

Wensjes groepen 1 & 2 
Er is gekozen om vanaf dit schooljaar geen aparte wensjes meer te 

maken voor de verjaardagen van papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc. 

In de praktijk blijkt dat hier veel onderwijstijd in gaat zitten. De 

kleuters maken regelmatig tekeningen die mee naar huis worden 

gegeven. Het is misschien een leuk idee om die tekeningen te 

bewaren en met verjaardagen als wensje te geven!  

 

 

 
 



 

 

Kledinginzameling  

Op maandag 17 september is de kledinginzameling. Heeft u de kasten 

al opgeruimd of gaat u dit volgende week nog doen, lever dan de 

opgeruimde kleding in voor school.   

De kleding kan tot maandag 17 september 9.00u worden verzameld 

bij de poort bij de parkeerplaats. 

 Wat wordt er ingezameld? 

- Alle draagbare boven- en onderkleding 

- Draagbare schoenen ( aan elkaar gebonden) 

- Huishoudtextiel ( Washandjes, handdoeken, tafellakens, 

dekens, kussenslopen)  

- Zachte knuffelbeesten.  

 

Ouderavond  
Op dinsdag 2 oktober en donderdag 4 oktober staan de eerste 

oudergesprekken van dit schooljaar gepland. Uw zoon/dochter krijgt 

volgende week de brief mee waarop u uw voorkeurstijden aan kunt 

geven. Geeft u het briefje uiterlijk 17 september weer mee terug naar 

school?  

 

Klassenouders 

We zijn nog op zoek naar een aantal klassenouders. De volgende 

groepen hebben nog geen klassenouder: 3a, 5a, 5c, 6a, 6b, 7c, 8a en 

8b. Wie vindt het leuk om de klas van zijn/haar zoon/dochter af en 

toe extra te helpen? Stuur dan een maitje naar Stefanie 

(s.melissen@borgesius.net). 

 

Verkeersweek 
In de week van 17 t/m 21 september is het weer Verkeersweek. 

Tijdens die week zullen alle klassen verschillende activiteiten gaan 

doen rondom het thema ‘Verkeer’. Er zullen o.a. oversteekprojecten, 

een bezoekje van de politie en een fietsbehendigheidsparcours zijn. 

We wensen alle kinderen een leerzame week toe!  

 

Dag van de peuterleidsters 

Op donderdag 20 september is het de dag van de peuterleidsters.  

 
 



 

 

Geplande 

evenementen 

 

10 september 
20.00 uur OV vergadering 

 
12 september  
Kijkkwartiertje 

 
14 september  

Groepen 1 t/m 4 vrij  
 

17 september  
Start verkeersweek 

 

17 september  
Kledinginzameling 

 
20 september  

Dag van de leidster 
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