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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Fotobestelling: 
Vorige week heeft u een inlogkaart van uw 
kind gekregen waarmee u op de website van 
foto Koch kunt inloggen. Na ontvangst van 
deze inlogkaart had u 10 dagen de tijd om te 
profiteren van de gratis groepsfoto bij uw 
bestelling. Dit aanbod geldt dus nog tot het 
einde van deze week. Later bestellen kan ook 
nog, maar dan heeft u geen recht meer op de 
gratis groepsfoto. 

Schoolfruit:  
Onze school heeft zich 
ingeschreven voor deelname 
aan het “EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma”. Dat 
betekent dat we vanaf 11    
november t/m 17 april op drie 
dagen per week fruit aan onze 
kinderen aanbieden. Bij ons 
krijgen de kinderen op 

woensdag, donderdag en vrijdag groente en 
fruit te eten. Als er iets overblijft zullen we dat 
op maandag uitdelen. 
Als bijlage vindt u een informatie folder met 
meer informatie over dit thema en 
verwijzingen naar websites. 

Verkeerssituatie: 
Bijna dagelijks zien we dat ouders auto’s 
parkeren op de zoen- en zoefstrook. Deze 
zoen- en zoefstrook is er alleen voor om even 
kort te stoppen en uw kinderen in of uit te 
laten stappen en daarna direct weer door te 
rijden. Wilt u met uw kind mee naar binnen, 
parkeer dan uw auto op plekken waar dit wel 
mag, bijvoorbeeld achter de sportzaal of op 
het plein bij de Muchte. Zo zorgen we samen 
voor een veilige situatie voor uw kinderen 
rondom ons schoolgebouw. Wilt u dit ook 
doorgeven aan opa’s, oma’s en oppassers? 

Oudergesprekken: 
In week 47 staan de oudergesprekken 
gepland. Dit schooljaar willen we starten met 
driehoeksgesprekken in de groepen 3 en 4. 
Dat betekent dat de leerkrachten samen met 
ouders en kinderen in gesprek gaan. Voor 
deze groepen willen we dat in week 47 (de 
week van 18 nov) op de middagen inplannen. 
U ontvangt daarover woensdag een mail van 
de groepsleerkrachten van uw kind. 
De gesprekken van de groepen 1, 2, 5, 6, 7 en 
8 (waarvan bij groep 8 ook samen met 
kinderen), worden op maandag- en 
dinsdagavond (18 en 19 nov) gepland. 
Woensdag 13 november zult u de ingeplande 
gesprekstijd ontvangen. 

 

Goed onderwijs dichtbij
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De kalender van november en december. 
 
 
Dinsdag 5 november    Postdag 
Maandag 18 november   Oudergesprekken 
Dinsdag 19 november   Oudergesprekken 
Woensdag 20 november   Oud papier 
Maandag 25 november   GMR vergadering 
Dinsdag 26 november   OR vergadering 
 
 
Maandag 2 december   Schaatsles groep 7 en 8* 
Dinsdag 3 december     Postdag 
Woensdag 4 december   Sinterklaas op de Verrekijker 
Maandag 9 december   Schaatsles groep 7 en 8* 
Dinsdag 17 december    OR vergadering 
Woensdag 18 december    Oud papier 
      Kerstviering (17.00 – 19.00) 
Vrijdag 20 december    Vanaf 12 uur Kerstvakantie 
23 december t/m 3 januari   Kerstvakantie 
 
 
Vrijdag 3 januari    Kersthandbal toernooi 
Maandag 6 januari    Nieuwjaarsreceptie  (14.00 uur) 
 
 
  
*Voor deze groepen komen in de week van het schaatsen de gymlessen op vrijdag te 
vervallen.  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 


