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Algemeen 
 
Vooraf 
De eerste periode van dit nieuwe kalenderjaar 
zit erop. Van de acht schoolweken waren de 
leerlingen er twee daadwerkelijk op school. 
Een bijzondere start van het jaar. Het is goed 
om weer in het schoolritme te komen, de 
leerlingen weer te zien en te spreken en het is 
fijn om de ontwikkeling van de kinderen in de 
klas te kunnen volgen. Volgende week is het 
voorjaarsvakantie. We wensen u en de 
leerlingen een goede vakantie toe.  
 
Geboren 
We ontvingen een geboortekaartje van fam. 
Van den Brink. Op 11 januari is Mette geboren. 
Mette is het zusje van Jesse (groep 4), Thieme 
(groep 1/2B) en Siebe. Van harte gefeliciteerd! 
Alle goeds en Gods zegen toegewenst.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
Volgende week verspreiden we weer een 
informatiefolder over onze school in het dorp. 
We roepen ouders van kinderen die in 2018 of 
2019 geboren zijn op, om zich aan te melden. 
We weten graag ruim op tijd hoeveel leerlingen 
we kunnen verwachten, zodat we daar in de 
meerjarenplanning en begroting rekening mee 
kunnen houden.  
 
Wellicht kent u ouders die nog geen kinderen 
bij ons op school hebben. Wilt u dit bericht dan 

bij hen onder de aandacht brengen? Ouders 
kunnen gerust contact opnemen voor een 
(vrijblijvend!) kennismakingsgesprek. Van 
harte welkom! 
 
Code rood 
Afgelopen maandagmorgen hielden we de 
schooldeuren gesloten. Aanleiding hiervoor 
was het weeralarm dat door het KNMI werd 
afgegeven. Er is geen vast protocol voor dit 
soort alarmen. Iedere school maakt zijn eigen 
afweging. De ligging van de school, de 
reisafstand voor leerlingen en personeel en 
afspraken binnen de gemeente zijn van invloed 
op zo’n besluit. We zullen per keer bekijken 
welk besluit het beste past.  
 
Als u wat langer bij de school betrokken bent 
weet u dat we niet vaak last-minute voor 
sluiting kiezen. We vinden het belangrijk dat u 
op ons kunt rekenen. We bedanken u voor uw 
flexibiliteit!  
 
Overblijven 
Na een valse start afgelopen maandag, zijn we 
dinsdag gestart met het continurooster. We 
hebben nog een paar gaatjes in het 
overblijfrooster. Met name op dinsdag, maar 
ook op andere dagen kunnen we nog wat hulp 
gebruiken. Bent u in de gelegenheid om tussen 
de middag een uurtje op het plein te zijn? 
Aanmelden kan bij mw. Ineke Morren 
(imorren@smdbwekerom.nl). Dank alvast! 
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Gesprekken 
Op dinsdagavond 2 en donderdagavond 4 
maart staan de doorverwijzingsgesprekken 
gepland. We hebben de ouders van leerlingen 
uit groep 8 hiervoor uitgenodigd. 
 
Een week later, 8 en 9 maart, staan de 
tienminutengesprekken naar aanleiding van de 
eerste rapporten gepland. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via Parro. Eens per jaar organiseren 
we een zgn. verplichte avond, omdat we het 
fijn vinden om alle ouders tenminste één keer 
per jaar te spreken. We gaan ervan uit dat alle 
ouders zich inschrijven. Inschrijven kan tot en 
met 3 maart.  
 
Looproutes 
Er blijkt wat verwarring te zijn over de 
looproutes rondom de school. In de brief van 4 
februari hebben we u geïnformeerd over deze 
routes.  Door de sneeuwval moesten we 
tijdelijk van deze routes afwijken. Voor de 
goede orde vermelden we onze werkwijze nog 
een keer. We willen u vragen om deze routes 
te volgen. 
 
Aanvang school 
De kleuters mogen tot op het kleuterplein 
worden gebracht (plein bij de zandbak). U volgt 
daarvoor het pad achter de fietsenhokken en 
neemt het hek bij de vlaggenmast. De 
leerlingen mogen zelf naar binnen. Vervolgens 
neemt u als ouder de route achter de school 
langs. 
 
Leerlingen van de groepen 0 en 3 tot en met 8 
nemen de ‘gewone’ hekken aan de voorkant 
van het plein. De leerlingen van groep 0 
mochten tot vorige week worden 
binnengebracht. Het is nu de bedoeling dat de 
leerlingen zelfstandig naar binnen komen.  
 
Eindtijden 
Bij het uitgaan van de school hanteren we 
dezelfde werkwijze als ’s morgens. Kleuters 
worden opgehaald op het kleuterplein. Om 
daar te komen volgt u weer de route achter de 
fietsenhokken. We vragen ouders om helemaal 

door te lopen tot op het kleuterplein. Als u uw 
kind ophaalt op het kleuterplein volgt u daarna 
weer de route achter de school langs.  
 
Deze werkwijze hanteerden we nog niet na de 
vorige schoolsluiting. Dat moet nu wel, omdat 
de regels voor het gescheiden houden van 
leerlingen veel strenger zijn geworden. Door 
deze looproutes te hanteren kunnen we 
voorkomen dat we de breng- en ophaaltijden 
moeten spreiden. Bedankt voor uw begrip!  
 

Leerlingenzorg 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
twee digitale bijeenkomsten voor opvoeders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd die 
vragen hebben over de opvoeding. In 
bijgevoegde flyer leest u er meer over. Op de 
website van het CJG (www.cjgede.nl) vindt u 
ook meer informatie en kunt u zich desgewenst 
aanmelden.  
 
GGD 
Op 17 en 18 maart komt de GGD weer op 
school voor de standaardonderzoeken. U 
ontvangt bericht van de GGD als uw kind 
hiervoor wordt uitgenodigd. De bijbehorende 
vragenlijsten kunt u in een gesloten enveloppe 
inleveren op school.  
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
22 tot en met Voorjaarsvakantie 
26 februari 
 
23 februari Verjaardag 
 mw. De Weerd 
 
24 februari  Verjaardag 
 meester Bisschop 
 
28 februari Verjaardag 
 juf Van Omme  
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2 maart Doorverwijzings-
gesprekken groep 8 

 
4 maart   Doorverwijzings- 
  gesprekken groep 8 
 
8 maart 10-minutengesprekken 
 
8 maart Verjaardag 
 mw. Van Beek 
 
9 maart  10-minutengesprekken 
 
10 maart Biddag 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


