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Agenda 
27 mei   Studiedag, leerlingen vrij 

28 mei   Studiedag, leerlingen vrij 

29 mei   Studiedag, leerlingen vrij 

30 mei   Hemelvaart, leerlingen vrij 

31 mei   Leerlingen vrij 

5 juni   Viering met ouders 

25 juni tot 28 juni Avond4daagse Berkel en Rodenrijs 

 

Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

Het lijkt alweer even geleden, maar de meivakantie is nog maar twee weken geleden geweest. Wij 

hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed is uitgerust!   

Op school staat de komende periode in het teken van hard werken. Zo worden onder andere de CITO 

weer afgenomen en is groep 8 druk aan het oefenen voor de musical. Gelukkig hebben we ook leuke 

uitjes op de planning staan zoals de schoolreis! 

In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over de BHV-training, informatieverstrekking naar 

ouders bij calamiteiten en de viering. 

Met vriendelijke groet, 

De directie 



 

 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Wij vinden veiligheid erg belangrijk op onze school en zetten ons zo veel mogelijk in om kinderen in 

een veilige omgeving onderwijs te geven. In dit kader houden wij ieder jaar de BHV-cursus op onze 

eigen school. Zo kijken wij samen met experts naar de huidige situatie op onze locaties en welke 

veranderingen wij moeten toepassen om zo’n groot mogelijke veiligheid te waarborgen. 

Dit jaar hebben 14 medewerkers van beide locaties hun BHV-certificaat gehaald! Dit betekent dat zij 

getraind zijn om het gebouw veilig te ontruimen en kinderen met verwondingen eerste hulp te 

bieden.  

Wij zijn er trots op dat deze kanjers in lastige situaties het hoofd koel weten te houden! 

 

Calamiteiten en informatievoorziening naar ouders. 
Een van de onderwerpen die tijdens onze BHV-training aan bod kwam was het inlichten van ouders 

tijdens een calamiteit. Daarom willen wij u uw aandacht vragen voor het volgende: 

Op het moment dat er een calamiteit is op onze school staat de veiligheid van uw kind voorop. Dit 

betekent dat onze aandacht als eerste uitgaat naar bijvoorbeeld het veilig ontruimen van het 

schoolgebouw voordat wij ons bezig houden met het inlichten van ouders. Dit zullen wij spoedig erna 

doen. 

In deze tijd van social media en digitalisering kan het zijn dat u eerder op de hoogte bent van een 

calamiteit dan dat wij dit kunnen doorgeven. Toch vragen wij u te wachten op onze inlichtingen voor 

u naar de school toekomt. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen en de doorstroom van de 

nodige hulpverlening.  

 

Dalton 
We hebben u al eerder op de hoogte gesteld van de nieuwe planborden bij de kleuters. Deze hebben 

de leerkrachten van de onderbouw helemaal zelf ontworpen!  En een behulpzame ouder heeft voor 

ons speciaal de oranje magneten gemaakt. Dank daarvoor! 

Al enige weken wordt het bord uitgeprobeerd en wij zijn er erg tevreden mee. Inmiddels hebben de 

leraren ook afspraken gemaakt omtrent het bord en zal het bord in alle groepen hetzelfde gebruikt 

worden met kleine verschillen daar gelaten. 

 

 

Enkele juffen en meesters in actie tijdens onze BHV cursus. 



 

 

 

Schoolreis groepen 3 tot en met 6 
Het duurt nog even, maar de schoolreis komt er weer 

aan! Vrijdag 14 juni is het zover. Hierover krijgt u nog de 

nodige informatie, maar we willen wel alvast de 

bestemming met u delen. De leerlingen zijn super 

nieuwsgierig en het is bijna niet meer geheim te 

houden…. De groepen 3 t/m 6 gaan naar….       

Drievliet!! Wie wil dat nou niet… ;-)  

 

Viering woensdag 5 juni 
Beste ouders,  

Woensdag 5 juni zijn er weer vieringen op school. Elke groep zal een kort optreden verzorgen. Dit 

keer kunt u als ouder daarvan mee genieten. De optredens van de OL vinden plaats in het 

speellokaal. De optredens van de UIL vinden plaats bij de trap. Broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten kunnen er helaas in verband met de verwachte drukte niet bij aanwezig zijn.  

De tijden zijn als volgt:  

Locatie OL:  

8.45 - 9.15:  1/2a, 3a, 4a, 7  

9.30 - 10.00:  1/2b, 3b, 5a  

11.00- 11.30:  1/2c, 4b, 5b, 6a  

Locatie UIL:  

8.45 – 9.15:  1/2e, 1/2b, 3a, 4a, 5/6  

9.30 – 10.00:  1/2c, 1/2f, 3b, 5a, 7a 

11.00 – 11.30:  1/2a, 1/2d, 4b, 6a, 7b 

Tot woensdag 5 juni!  

Met vriendelijke groet namens de leerkrachten,  

Roos Broekhuizen UIL en Monique Zwetsloot OL 

 

Gezocht: Poppen en poppenkleren 
Namens de groepen 1/2 van de Oudelandselaan zijn wij op zoek 
naar poppen en poppenkleren om in de huishoek mee te spelen. 
Heeft u thuis nog spullen liggen die niet meer gebruikt worden, 
dan zijn wij er heel erg blij mee. Ze mogen bij één van de 
kleutergroepen afgegeven worden.  
 
Alvast heel erg bedankt! 
De kleuterjuffen en meester.  
 

 

OR feest voor de kinderen afgelast 
Ieder jaar organiseert onze ouderraad (OR) een leuk feest speciaal voor de kinderen. Vanwege het 

drukke programma van het einde van dit schooljaar komt het feest dit jaar helaas te vervallen. Het 

budget wat hiervoor gereserveerd stond zal worden gebruikt voor andere leuke doeleinden voor de 

kinderen. 

 



 

 

Kwink nieuwe lessen 
Bij Kwink leren de kinderen 5 gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van de 

ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken en zelfmanagement. De laatste lessen van 

het jaar gaan om:  

Les 16: Ervaren van je lichaam. Over: je lijf inzetten om rustig te worden in stressvolle situaties.  

Les 17: Hulpvraag zien. Over: het zien van behoeftes bij anderen en het kunnen bedenken én geven 

van de juiste hulp.  

Les 18: Communicatie. Over: concrete aanwijzingen over hoe je goed kunt communiceren.  

Les 19: ‘Omdenken’. Over: op een creatieve manier omgaan met problemen.  

Les 20: Evaluatie. Over: terugkijken op het geleerde in het afgelopen schooljaar en daar op een 

positieve manier je voordeel mee doen.  

In de bijlage kunt u de koelkastposter vinden. 

 

Website/ inrichting gebouw 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief zijn wij achter de schermen druk bezig met onze website en 

de inrichting van de gebouwen. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat er meerdere enthousiaste 

mensen zich hebben aangemeld om foto’s te maken voor de website. Deze mensen zullen de 

komende periode in school aanwezig zijn om foto’s te maken.  

Wij houden in de gaten welke foto’s er worden gemaakt en vragen de ouders van wie hun kind 

zichtbaar op de foto staat eerst toestemming voor plaatsing op de website en/of schoolgids. 

Ook hebben wij een scholenarchitect in de hand genomen om samen met ons te kijken naar een 

verbeterde inrichting van de school. Binnenkort worden de eerste schetsen getoond en wij zijn heel 

benieuwd met welke ideeën ze zullen komen! 

 

 


