
 

 
  
  

Augustus 2018 
 
Geachte ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,  
  
Voor u ziet u onze Nieuwsbrief van augustus 2018. Het wordt een korte nieuwsbrief want 
deze week heeft u ook onze Jaarkalender met veel informatie daarin ontvangen.  
  
Hoofdluis  
U ontvangt binnenkort via Digiduif een apart bericht over de hoofdluiscontrole.  
  
Kick-off en LLO-gesprekken  
Dinsdag 4 september vindt de Kick-Off plaats voor de groepen 1 t/m 4. Het wordt een korte 
informatieve bijeenkomst, waarin kinderen, ouders en leerkrachten  de gelegenheid hebben 
om nader met elkaar kennis maken.  
De groepen 5 t/m 8 houden LLO-gesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de 
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren).  
  
Herinnering Schoolreis  

• Maandag 10 september gaan de groepen 1 en 2 naar Kids Playground. De kinderen 
starten gewoon om 8.30 uur. We vertrekken om 8.45 uur en zijn om 14.00 uur weer 
terug.  
• Dinsdag 11 september gaan de groepen 3 en 4 naar Schateiland in Zeumeren. Zij 
gaan met een bus. De kinderen starten gewoon om 8.30 uur en de bus vertrekt om 9.00 
uur vanaf het Schoutenveld. Om ongeveer 16.00 uur verwachten wij hen terug.  
• Ook op dinsdag 11 september gaan de groepen 5, 6 en 7 op pad: met een bus naar 
Slagharen. Zij starten om 8.30 uur op school en vertrekken om 9.00 uur vanaf het 
Schoutenveld. Rond 16.30 uur hopen zij weer terug te zijn.   
  

Verlof en snipperdag  
Met ingang van dit schooljaar is er een Snipperdag beschikbaar voor iedere leerplichtige 
leerling. Deze dag is op verzoek van onze MR ingevoerd. Het resultaat wordt aan het eind 
van het schooljaar geëvalueerd.  
De dag kan worden gebruikt voor verlofgevallen die niet onder de officiële wettelijke 
verlofregels vallen. Deze regels staan in onze Schoolgids en zijn online te vinden (onder aan 
de website van De Ploeg staat de link naar de schoolgids).  
De snipperdag is aan te vragen op het reguliere verlofformulier, verkrijgbaar bij de directeur 
of uit te printen via de website.  
  
WECYCLE  
Er staat sinds vandaag een nieuwe box van WECYCLE in de hal van de school. Hierin kunt 
u kleinere apparaten met een snoer doen om te recyclen. De apparaten moeten door het gat 
in de deksel passen. We sparen hiermee voor een boekenpakket voor onze bibliotheek. Van 
harte aanbevolen dus!  
  
Bag-2-school  
Goed om te weten dat we begin oktober weer meedoen met de kledingactie “Bag-2- school”. 
Graag overtollige kleding, schoenen hiervoor bewaren.  
Wij gaan vast een mooie bestemming aan de opbrengst geven.  
  
  



 

  
  
Open huis  
Opgave leerlingen  
  
Op 10 oktober a.s. is onze volgende open dag. Deze duurt van 9-12 uur.  
Kent u belangstellenden met jonge kinderen? Maak hen dan a.u.b. attent op deze 
mogelijkheid om de school te bezoeken. Een andere afspraak maken kan natuurlijk ook.  
  
Het inschrijven van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2019-2020 en ook al voor 2020-2021 
loopt inmiddels al. Er is nu nog plek genoeg, maar we gaan zeker grenzen stellen aan de 
groepsgrootte.  
  
Verbouw / nieuwbouw  
PCBO en de gemeente zijn momenteel in overleg over de toekomst van ons schoolgebouw. 
Gaan we verbouwen of wordt het toch een nieuw schoolgebouw en zo ja, waar komt dit dan 
te staan? De verwachting is dat er op relatief korte termijn meer te vertellen is. We moeten 
dus nog even geduld hebben.  
  
Tot zover het nieuws van deze maand. De kinderopvang is in de volgende nieuwsbrief ook 
weer van de partij.  
  
ALLEMAAL EEN HEEL FIJN SCHOOLJAAR GEWENST!!  
  
Met vriendelijke groet,  
namens ons team van onderwijs en kinderopvang,  
  
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis   

 


