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1e NIEUWSBRIEF voor ouders/verzorgers  
 
BELANGRIJKE DATA: 

• 19 oktober: start van de 
herfstvakantie.  

• 28 oktober: studiedag schoolteam, 
leerlingen lesvrij 

• 29 oktober: start fietsverlichting actie 
• 7 november: start van de toetsweek 
• 14 november schoolfeest onderbouw 

 
 
VAN DE DIRECTEUR 
 
De eerste periode zit er weer op en wat zijn de 
weken snel gegaan. Hoewel wij vlak na de 
zomervakantie alle vacatures hadden vervult, 
is er door langdurige afwezigheid van twee 
collega’s helaas toch lesuitval. Wij gaan er 
vanuit dat de vervangingsvacature na de 
herfstvakantie is vervult door een geschikte 
kandidaat.  
Het doet ons veel plezier om te vermelden dat 
wij op korte termijn gaan starten met de 
Hoyapp. Dit is een app die iedereen kan 
instaleren op zijn/haar smartphone waarmee 
wij eenduidig kunnen communiceren met 
ouders en leerlingen. Deze app gaat de mail, 
brieven en website vervangen. Binnenkort 
ontvangt u hierover meer informatie. Ouders 
met kinderen op de basisschool hebben 
waarschijnlijk al te maken gehad met een 
soort vergelijkbare app. Vanuit de 
oudergeleding van de MR kwam de wens om 
de communicatie tussen school en thuis 
minder mentorafhankelijk te laten zijn 
vandaar dat wij op zoek zijn gegaan naar een 
goed instrument.  
Daarnaast is het team voortdurend bezig om 
zichzelf te verbeteren en vandaar ook de 

studiedag op 28 oktober. De ochtend staat in 
het teken van didactiek en het geven van 
goede lessen, de middag staat in het teken 
van leerlingenzorg. Medewerkers van diverse 
instanties gaan ons voorlichten over zaken 
waar de jeugd momenteel druk mee is.  
Daarnaast is de leerlingenraad weer van start 
gegaan. Er zitten leerlingen in uit leerjaar 2 en 
3 en momenteel is de leerlingenraad aan het 
zoeken naar geschikte kandidaten uit leerjaar 
1. De leerlingenraad houdt zich niet alleen 
bezig met het organiseren van schoolfeesten 
maar ook met de inhoud van de lessen, de 
verbouwing van de schoolkantine, het aanbod 
van de schoolkantine etc. Om de 
leerlingenraad de ruimte te geven mee te 
helpen met het organiseren van het eerste 
schoolfeest is deze verplaatst naar een andere 
data. 
 

FIETSVERLICHTING 
 
Steeds meer leerlingen komen met de fiets 
naar school. Daar zijn wij ontzettend blij 
mee want bewegen is goed voor iedereen. 
Nu komen de donkere dagen eraan en is er 
licht op het schoolplein geïnstalleerd. Maar 
ook onderweg is goede verlichting 
belangrijk. Omdat wij gevaarlijke situaties 
willen voorkomen, controleren wij de 
fietsverlichting. Wij zien bij sommige 
leerlingen, dat de fietsverlichting niet goed 
of helemaal niet werkt. 
 

Dat is levensgevaarlijk! 
 

Dit jaar is de fietsverlichtingsactie voor de 
onderbouw in de week van 29 oktober. Het is 
belangrijk dat uw kind goed gezien wordt in de 
aankomende donkere dagen.  



Volgens de ANWB daalt de kans op een 
aanrijding in het donker met wel 20%. Helaas 
vervangt 4 op de 10 fietsers een kapotte 
fietslamp niet meteen. Daarom zijn op onze 
school en over het hele land 
fietsverlichtingsacties.  
Er komt een rooster voor de klassen waarin de 
fietsen zullen worden gecontroleerd. Elke 
goedgekeurde fiets krijgt dan ook een sticker. 
Hiermee willen wij zorgen dat alle leerlingen 
goed verlicht de weg op gaan. 
 

 
 
 
OUDERAVONDEN 
 
Op 18 september was voor de 
ouders/verzorgers van alle 1e jaars leerlingen 
een ouderavond over M5 , de schoolarts, 
leerplicht en de sportlessen.  
 
Op 19 september was een ouderavond voor 
de 2e jaars MAVO leerlingen en basis en kader 
leerlingen over de schoolprofielen van de 
bovenbouw en de loopbaan oriëntatie 
begeleiding. (LOB) 
 
Voor ouders/verzorgers van alle 3e jaars 
leerlingen en 4e jaars leerlingen was op 30 
september een ouderavond georganiseerd. 
Tijdens deze avond kregen de 
ouders/verzorgers het programma van 
toetsing en afsluiting (PTA) uitgereikt. U kunt 
dan precies zien hoe het examen voor uw kind 
verloopt. Heeft u alsnog vragen over het PTA, 
neemt u dan even contact op met de mentor 
van uw kind.  
 
Alle drie de avonden zijn drukbezocht. Helaas 
was daarom de animo te gering voor de 
speciale thema avond voor de 

ouders/verzorgers georganiseerd over pesten 
en het gebruik van social media.  
 
TOETSWEEK 
 
Vanaf donderdag 7 november tot en met 
donderdag 14 november hebben de leerlingen 
een toetsweek. Voor de toetsweek krijgen alle 
leerlingen een rooster want het “gewone” 
schoolrooster is tijdens de toetsweek niet 
geldig. 
 
Een belangrijk puntje voor de toetsweek: 
 
Kom op tijd voor een toets want na de start 
van een toets kunnen leerlingen maximaal na 
10 minuten aansluiten. helaas hebben ze dan 
geen recht op verlenging. De eindtijd toets is 
dan ook voor de laatkomers geldig. In deze 
toetsweek moeten de leerlingen een leesboek 
meenemen of de toets-stof voor de volgende 
dag. Gebruik van de smartphone is tijdens de 
toets namelijk niet toegestaan. 
 
JAARKALENDER 
 
Alle ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2 
hebben onlangs een jaarkalender voor dit 
schooljaar ontvangen. U kunt dan alle 
belangrijke activiteiten en schoolvakanties 
hierop aflezen. 
Voor de bovenbouwleerlingen wordt de 
jaarkalender deze week meegeven aan de 
leerlingen. 
 
SCHOOLFEEST ONDERBOUW 
Het schoolfeest van de onderbouw is 
verplaatst van 17 oktober naar 14 november 
2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN DE HERHALING: ROOKVRIJE EN GEZONDE 
SCHOOL  
 

Wij willen een gezonde school zijn 
en roken is ongezond voor 
mensen. Daarom zijn wij een 
rookvrije school. Dit geldt niet 
alleen voor leerlingen en 

medewerkers van de school, maar ook voor de 
ouders/verzorgers.  

KORTOM, 
Alle ruimtes binnen de school en 

alle schoolpleinen blijven rookvrij. 
 

Roken kan alleen na schooltijd buiten het 
schoolplein. 

 

BELANGRIJK 
 
HERFSTVAKANTIE EN 
STUDIEDAG 
Vanaf zaterdag 19 oktober tot en 
met zondag 27 oktober hebben alle 
leerlingen herfstvakantie.  

Op maandag 28 oktober heeft het 
schoolteam studiedag. De leerlingen 
hebben dan geen les 

Op dinsdag 29 oktober beginnen de 
lessen weer. 

 


