
  

 

 

 

 

 

 

 
4 september 2020  

 

Belangrijke data 

14 september Start Schoolbrengweek t/m 18 september 
24 september Informatieavond VO groep 8; uitnodiging volgt 
30 september Start Kinderboekenweek 
1 oktober Studiedag; alle kinderen zijn vrij   

 

Beste ouder(s), 

De kop is er af! We kijken terug op een heerlijke eerste week met een bijzondere start. De 
kennismakingsgesprekken op de eerste schooldag hebben we als positief ervaren. Het was fijn om de 
kinderen samen met u te kunnen spreken en dat maakte dat de eerste echte schooldag heel 
ontspannen verliep. We zagen veel blijde gezichten bij de kinderen en ook uw feedback was positief. 
Wat ons betreft krijgen dit soort gesprekken een vervolg. 
 
We merken dat u veel vragen heeft over hoe de dingen op school geregeld zijn. Natuurlijk willen we 
al uw vragen beantwoorden. Veel informatie is terug te lezen in onze schoolgids. Deze staat op onze 
website. 
 
Wilt u er nog aan denken om het formulier met een update van uw contactgegevens in te vullen en 
in te leveren bij de leerkracht? 
 
En nu op naar een nieuw schooljaar vol nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Wij hebben er zin in! 
 
Saskia Zaat 

Harro Veerman

 

Schoolbrengweek 14 t/m 18 september 

De verkeersituatie rondom de school levert nogal eens gevaarlijke situaties op. Samen met u kunnen 
wij ervoor zorgen dat onze schoolomgeving verkeersveiliger wordt.  
 
In de week van 14 september organiseert SCHOOL op SEEF de zogenaamde Schoolbrengweek. Het is 
de bedoeling dat u uw kind(eren) in deze week zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school 
brengt. Lopen en fietsen naar school is goed voor de verkeersvaardigheid en –veiligheid van 
kinderen. Ook is het goed voor de gezondheid en het milieu. Maar vooral ook LEUK! 
 
Voor de kinderen is er nog een leuke wedstrijd verbonden aan deze week. Wanneer zij een tekening 
of foto maken of een verhaal schrijven over wat zij hebben meegemaakt onderweg naar school, 
maken ze kans op een leuke prijs.  
Volgende week krijgen de kinderen een envelop met meer informatie over de schoolbrengweek mee 
naar huis. 



 

Overblijf 

Voor de vakantie bent u geïnformeerd over de kosten van de overblijf en de mogelijkheid van 
terugvragen van teveel betaalde bedragen. Uit uw reacties blijkt dat er veel vragen zijn over het 
teveel betaalde tijdens de scholensluiting (in verband met Corona) in vorig schooljaar. Daar zijn we 
nog mee bezig, dus die vragen kan ik nog niet beantwoorden.  
 
We horen ook verhalen over definitief stoppen van de overblijf vanaf januari 2021. We voeren 
momenteel gesprekken met SRK en de MR om te bekijken in hoeverre de overblijf nog haalbaar is nu 
de kosten gestegen zijn, door het bijna structurele tekort aan vrijwilligers en door de 
gezondheidsrisico’s door Corona. Deze gesprekken zullen uiteindelijk leiden tot een 
ouderraadpleging, waarna een definitief besluit kan worden genomen. Zover is het echter nog lang 
niet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u hierover geïnformeerd. 

 

 

Herhaalde oproep: vrijwilligers gezocht voor de overblijf 

Het tekort aan vrijwilligers vanuit school betekent dat we extra pedagogisch medewerkers vanuit Up 
moeten inzetten. Dit kost geld. Om de kosten niet nog verder te laten stijgen, roepen we u, maar ook 
familieleden en buurtgenoten, nogmaals op om vrijwilliger te worden bij de overblijf. Het gaat om 
een vaste dag per week (alle dagen behalve woensdag) van 12.00 tot 13.30 uur. Daar staat een 
vergoeding van € 5,00 per uur tegenover én leuke momenten met de kinderen. Ook hoeft u niet te 
betalen voor de overblijf van uw eigen kinderen, als u daar gebruik van maakt op de momenten dat u 
als vrijwilliger de overblijf verzorgt. 
 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de overblijf, neem dan contact op met 
Anjana Sewnath, TSO-coördinator van UP, via piramidetso@upkinderopvang.nl. 

  

Afspraken gymkleding 

Nu de eerste gymlessen achter de rug zijn willen we u vragen om aandacht te besteden aan de 
gymkleding van uw kind(eren). De afspraak is dat de kinderen gymmen in aparte gymkleding (shirt en 
broek). Het dragen van gymschoenen is zeker gewenst in verband met de veiligheid. 

  

Luizenpluizen vervalt 

We hebben u al eerder gemeld dat u, als gevolg van de maatregelen rondom Corona, geen toegang 
heeft tot de school. Om die reden is er geen luizencontrole. Wij vragen u om uw kind(eren) thuis zelf 
te controleren op hoofdluis. 

 
 

School t-shirts niet langer verkrijgbaar 
In overleg met de Oudervereniging hebben we besloten om de verkoop van school t-shirts stop te 
zetten. Deze zijn dus niet langer verkrijgbaar. 

 

Open dag Trias 

Trias, Centrum voor de Kunsten, verzorgt de muzieklessen bij ons op school. Dit centrum opent 
volgende week de deuren voor kinderen in de vrije tijd in Rijswijk. Kinderen kunnen genieten van 
lange en korte cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend, fashion en nieuwe media. Op 
zaterdag 5 en zondag 6 september kunnen kinderen in Rijswijk terecht voor gratis proeflessen. Graag 
wel even van tevoren aanmelden via www.stichting-trias.nl.  
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