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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 4 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen.

Herhaalde oproep vossenjacht: Hulpouders gezocht!!!
Op donderdag 14 juli is er weer een vossenjacht. En we zijn op zoek naar u! Vindt u het leuk om
een groepje kinderen te begeleiden? Geef u dan snel op bij Ben Sintenie, via Kwieb,
persoonlijk of via de mail b.sintenie@stichtingsurplus.nl.
De vossenjacht duurt van 12.30u tot 14.00u. We willen u vragen om om 12.15u aanwezig te zijn als
hulpouder. Vanuit de ouderraad helpen Diana en Stephanie met het organiseren van de
vossenjacht. Voor meer informatie kunt u bij deze ouders of bij meester Ben terecht.

Toestemming beeldmateriaal v.a. komend jaar geregeld via Kwieb
In het verleden hee� u in verband met de AVG het "toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal-obs De Snip" ingeleverd.  Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de
toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal digitaal via Kwieb. Wilt u uw voorkeuren
opnieuw aangeven bij de tegel Toestemmingen in Kwieb? Dit vervangt het formulier, wat u al hee�
ingeleverd voor uw zoon/ dochter.

Waar vind ik de toestemmingsvragen van school?
U kunt als ouder te allen tijde de toestemmingsvragen bekijken en aanpassen. De
toestemmingsvragen vindt u bij Uw profiel > Uw kinderen. U klikt vervolgens op het kind, waardoor
er extra opties verschijnen. Hier klikt u op Privacy.

Parkeren en veiligheid: Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
Binnen het team en de MR en waarschijnlijk ook onder u als ouders blij� het parkeren een
terugkerend gespreksonderwerp. We hebben helaas geen kant en klare oplossing en extra
parkeervakken kunnen niet 1 2 3 gerealiseerd worden. Achter de schermen zijn we bezig met de
gemeente.

In de praktijk hebben we de afgelopen periode grote pilonnen geplaatst in de bocht achter de
school. Op dagen dat het mooi weer is, zien wij in de ochtend echt een verbetering m.b.t. de
verkeersveiligheid. Ouders parkeren elders of keurig in de beschikbare vakken. Zo nu en dan
plaatsen we geen pilonnen. Ook dit gaat doorgaans oké. We zien wel dat het in de ochtend beter
gaat dan in de middag.

mailto:b.sintenie@stichtingsurplus.nl


Echter, wanneer het slechter weer wordt, lijkt het alsof de geldende afspraken minder worden
nageleefd. We willen u met nadruk verzoeken om ook bij slecht weer elders te parkeren (bij
voorkeur bij het voetbalveld en anders in de wijk). We zien dat er dan wel geparkeerd wordt in de
bocht of op de stoep en als wij u vriendelijk verzoeken elders te parkeren, worden er vervelende
opmerkingen naar de collegaʼs of andere ouders gemaakt.

We zijn samen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw kinderen, van alle kinderen. Laten
we er dan ook samen voor zorgen dat alle kinderen veilig naar school kunnen!

Wist u dat…
- groep 8 donderdag de school uit wordt ʻgegooidʼ?

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen. Bij de vorige nieuwsbrief hee� een flyers ontvangen van
de Hollands Kroonse spelen. Ter info het nieuwsbericht:
https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/nog-maar-twee-weken-tot-de-hollands-kroonse-
spelen

Belangrijke data
- 4 juli: Excursie gr.4 naar de Vlindertuin
- 7 juli: Groep 8 wordt de school ʻuitgegooidʼ om 13.50u.
- 8 juli: Afscheidsmusical gr.8 & afscheidsavond in de Maurits
- 11 juli: Volgmap mee
- 12 juli: Wisseluurtje van 12.50u-13.50u; kinderen maken kennis met hun nieuwe leerkracht

en lokaal
- 13 juli: Excursie gr.7 naar de Moskee
- 14 juli: Vossenjacht
- 15 juli: Laatste schooldag

De volgende en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ontvangt u op donderdag 14 juli.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders
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