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Start nieuwe schooljaar
De zomervakantie zit er weer op. We hebben allemaal veel zin in het nieuwe schooljaar en zijn deze
week druk bezig geweest met alle voorbereidingen. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste
informatie voor de start van het schooljaar.

Inloop
Tussen 08.20u en 08.30u zijn de deuren van de school open en mogen de kinderen zelfstandig naar
binnen. Ouders zijn in de ochtend en middag welkom op het schoolplein. U kunt afscheid nemen
bij de buitendeur van de betreffende groep. Mocht u vragen hebben of in de klas willen kijken naar
het gemaakte werk o.i.d., dan kunt u na schooltijd de school of klas in. Op de eerste schooldag
kunt u natuurlijk even mee naar binnen om samen met uw kind het nieuwe lokaal te bekijken.

Bijna iedere groep komt via een andere deur de school binnen:
Groep 8: De nieuwe deur in de gang (tegenover de garageboxen).
Groep 7: De deur van de gymzaal.
Groep 6: De deur tussen de teamkamer en de directiekamer.
Groep 5: De hoofdingang (voordeur).
Groep 4: De nieuwe deur in de gang (tegenover de garageboxen).
Groep 3: Eigen deur bij de klas.
Groep 1/2B: Eigen deur bij de klas.
Groep 1/2C: Voordeur van ʻt Snippertje
Groep 1/2A: De oude buitendeur aan de voorkant van de klas

Na schooltijd kunt u uw kind ophalen bij de buitendeur van de eigen groep.

Gymdagen
Op dinsdag en donderdag gymt groep 3 t/m 8. Juf Michella verzorgt de gymlessen op beide dagen.
Op maandag en vrijdag gymmen de groepen 1/2. Op maandag verzorgt juf Marit de gymlessen en
op vrijdag verzorgt juf Michella de gymles voor de groepen 1/2. Wilt u er zorg voor dragen dat uw
kind goed passend schoeisel en goed passende kleding mee hee� naar school?



Lees(groot)ouders gezocht: herhaalde oproep
Afgelopen schooljaar zijn verschillende (groot)ouders gestart met het lezen met kinderen uit groep
3 en 4. Zij hebben dat gedaan met behulp van het programma Bouw. Wat waren wij daar blij mee!

Voorheen konden wij het Bouw lezen bemensen met leerling-tutoren. Maar wij hebben gemerkt
dat het Bouw lezen een behoorlijke belasting is voor de kinderen. Sommige kinderen komen
onvoldoende toe aan hun eigen leestijd, terwijl ze dat wel nodig hebben. De inzet van de
leesouders zorgt ervoor dat het Bouw lezen door kan gaan voor de kinderen van groep 3 en 4 en
dat de kinderen uit de bovenbouw zelf kunnen blijven lezen.

Voor komend schooljaar willen we dit voortzetten. Wilt u op school komen lezen om 8.30 uur, dan
horen wij dat heel graag. U kunt dit aan het begin van het volgende schooljaar aan de leerkracht
van uw kind laten weten.

Parkeren
Ter herinnering deel ik graag een aantal afspraken met u m.b.t. het parkeren.

Op het parkeerterrein achter de school zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen. Wij verzoeken u
dan ook vriendelijk om elders te parkeren. Mocht u toch willen parkeren op de parkeerplaats
achter de school, rijd dan altijd rechtsom.

Er zijn dan twee mogelijkheden:
A: Er is parkeerruimte. U kunt de auto parkeren.
B: Er is geen parkeerruimte.

In het laatste geval (B) zijn er meerdere mogelijkheden:
1. U rijdt door, parkeert de auto in de Kostverlorenstraat en loopt naar school. Afstand 175 meter.
2. U parkeert in de Zaagmolenstraat en loopt naar school. Afstand 200 meter.
3. U parkeert bij de sportvelden en loopt naar school. Afstand tot de school via de Dorpsstraat 250
meter! Via de achterkant ietsje langer.
Vanwege de veiligheid kunt u de bocht helaas niet als kiss-and-ride strook gebruiken om uw kinderen
af te zetten. Dubbel parkeren, parkeren op de stoep, voor iemands huisdeur of in het gras levert voor
u en uw kinderen gevaarlijke situaties op. En zijn om die reden geen alternatief.

Op de Dorpsstraat is het belangrijk om nooit te parkeren tussen de borden bij het zebrapad. Dit is
een schoolzone.

Op deze manier is er veilig te fietsen en te lopen voor hen, die niet met de auto komen. Wilt u met
uw kinderen bespreken dat we op het plein en de stoep lopen met de fiets aan de hand?

In de serieuze hoop en verwachting dat we voor iedereen een veilige weg van en naar school
kunnen bewerkstelligen, willen wij u verzoeken om zich aan deze afspraken te houden.



Studiedagen
Komend schooljaar hebben we de volgende studiedagen gepland: 26 augustus, 30 september, 28
oktober, 16 november, 6 december, 24 februari, 22 maart, 11 april, 17 mei en 3 juli.
Op vrijdag 23 december 2022 en vrijdag 21 juli 2023 zijn de kinderen om 12.00u uit. Wij stellen hier
komende week de opvangorganisaties van op de hoogte. Noteer deze data alvast op de kalender.

Gezonde school & veel bewegen
Gezonde voeding en genoeg beweging zijn belangrijke speerpunten op school. Elke dag proberen
we ook elementen van bewegend leren te integreren in ons programma. Daarnaast stimuleren we
het drinken van water en het eten van fruit. Bij
voorkeur eten de kinderen elke dag fruit op
school. Op woensdag en vrijdag hebben we vaste
fruitdag en willen we u vragen om uw kinderen
fruit mee te geven.

Sinds vorige week hebben we een nieuwe
aanwinst op school: het Fuze Field. Deze is
gesitueerd achter de school, bij de ingang van
groep 4 en 8. Onder schooltijd en voor en na
schooltijd kunnen kinderen hier educatieve
spelletjes op doen, o�ewel bewegend leren.

Voor de zomervakantie hebben we een aantal
spellen op het schoolplein geschilderd. Op 8
september, mits de weersomstandigheden goed
zijn, wordt dit uitgebreid met verschillende educatieve pleinstickers.

Toestemming beeldmateriaal v.a. komend jaar geregeld via Kwieb:
herhaling
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.



Informatiemoment in de groepen
In de tweede week van het schooljaar vindt het informatiemoment in de onderbouw plaats (groep
1 t/m 3). In de vierde week van het schooljaar vindt het informatiemoment in de bovenbouw plaats
(groep 4 t/m 8). U ontvangt hier t.z.t. informatie over van de groepsleerkrachten.

Aanmelden van broertjes/ zusjes op De Snip
Mocht uw kind geboren zijn in 2019 of 2020 en wilt u uw kind aanmelden op De Snip? Dan kunt u
contact opnemen met Kim Monen-Snelders via k.snelders@stichtingsurplus.nl of u kunt bellen
naar 0226 411488.

Belangrijke data
- 2 september: Start muziekles met juf Esther
- 8 september: Pleinstickers worden geplaatst

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 8 september.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders

mailto:k.snelders@stichtingsurplus.nl

