
     
 
 

 
 

Nieuwsbrief januari 2019  
  
Beste ouders/verzorgers,  
 
Voorleesontbijt 
Vanmorgen was het weer feest op school. In de hal was een restaurant gemaakt waar alle kinderen 
bijeenkwamen. Leerlingen uit de bovenbouw lazen voor aan andere leerlingen en ondertussen genoten ze 
van een croissantje, krentenbol en wat drinken. 
Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Voor voorlezen ben je nooit te 
oud………….. 

                          
 
 
Verkeersveiligheid rondom school 
Afgelopen maandag hebben we een 1e  bijeenkomst gehad, op initiatief van de gemeente, samen met 
medewerkers van politie, COOP, ‘t Schylger Jouw, Arriva, de bibliotheek en ‘t Hunnighouwersgat. 
Doel is om de verkeersstromen te bekijken en met een plan te komen hoe de verkeersveiligheid vergroot 
kan worden. 
Wij waren natuurlijk heel blij met dit initiatief en samen met Jan Elkhuizen en Mireille Wiegman hebben 
we verteld wat onze ideeën/wensen zijn. Hierbij hebben we natuurlijk de uitslag van de enquête gebruikt. 
Maandag 4 februari komen we weer bij elkaar en dan kijken we naar de verwerking van alle suggesties. 
Zodra we ideeën met u als ouders kunnen delen zullen we dat natuurlijk doen. 
De uitslag van de enquête zal volgende week op de website worden geplaatst. 
 
OPROEP 
We kunnen nu ook al met elkaar de omgeving rondom school veiliger maken. 
Wij vragen alle ouders van ‘t Hunnighouwersgat en ’t Schylger Jouw om de Zuid Midsland weg te mijden 
tussen 8.00 uur en 8.30 uur en 14.00 uur en 14.30 uur 
Brengt u kinderen met de auto naar school, parkeer dan op de parkeerplaats en loop het laatste stukje. 
Wij willen niet meer dat er kinderen voor school worden afgezet of opgehaald rond deze tijd. 



 
Besteding TSO gelden 
In goed overleg met de ouderraad, de voormalige TSO  en het team is besloten om de gelden die over 
waren van de TSO te besteden aan een gezamenlijke schoolreis voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
Het idee van een schooltuin heeft niet meer voldoende draagkracht en dat maakt dat we afzien van een 
verdere realisatie hiervan. 
Op woensdag 15 mei gaan we met elkaar op pad. Waar naartoe? Dat is nog niet helemaal bekend.  
De leerlingen van groep 7/8 gaan binnenkort onderzoek doen naar 2 ideeën die wij hebben. Ze gaan dit 
presenteren aan alle kinderen en dan mag er gestemd worden. De schoolreis met de meeste stemmen, 
daar gaan we naar toe. 
 
Ouderraad 
Reminder 
Graag willen we u verzoeken om er aan te denken om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit jaar over te 
maken op de rekening van de ouderraad. 
 
Nieuwe leden 
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden.  
Wij  zijn op zoek naar minimaal 4 moeders èn/of vaders die lid willen worden. We hopen dat enthousiaste 
nieuwe leden de gelederen komen versterken.  
Want alleen met de hulp van nog meer ouders kunnen wij als Ouderraad samen met het team de 
activiteiten voor het komende schooljaar organiseren. Dus word ook lid en maak ons en vooral de leerlingen 
heel erg blij! 
 
De belangrijkste taak van de OR is het samen met het team organiseren van activiteiten op school. Zo zijn 
we betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, de schoolavond, de sjoelavond en het 
voorleesontbijt. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom 
Een aantal keer per jaar vergaderen we over de aankomende activiteiten. Onze belangrijkste bron van 
inkomsten is de ouderbijdrage.  
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent, maar vele handen maken licht 
werk. Dus hoe meer OR- leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden verdeeld. Wij hopen 
van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OR. 
 
Het is niet alleen heel leuk en dankbaar om te doen, we hebben jullie hulp ook echt dringend nodig. Wil je 
meer weten of lid worden,  trek een van de huidige OR-leden aan haar of zijn jas. Je kunt natuurlijk ook 
vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist. 
 
Hartelijke groeten van Berber van der Sluis, Erika Haarsma, Jacco Kort, Klaas Jan de Jong, Liesbeth 
Hooijenga, Manja van Poppel en aftredende leden : Angelique Kirchjunger en Meta van Herwaarden 
 

                                                  
 
 
Vakantierooster 2019/2020 
Vandaag heeft u via de mail het vakantierooster voor 2019/2020 ontvangen. 
 



 
Met vriendelijke groet,  
Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur ’t Hunnighouwersgat  

 
 
 
 
        
 
 
 
 
     

 


