
NIEUWSBRIEF WEEK 10

 

‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan. Ik zal

je raad geven, Ik zal voor je zorgen’. 

 

Deze woorden staan in de Bijbel. En het is God

die hier spreekt. 

  

Heel vaak moeten we kiezen. Vaak in kleine

dingen zoals welke kleren doen we vandaag

aan of wat eten we vandaag, soms ook in

belangrijke dingen zoals welke school moet ik

kiezen.  En zo zijn er nog veel meer dingen om

te kiezen.   

Als we God vragen of Hij ons wil helpen 

om het goede te kiezen en te doen dan 

zal Hij ons duidelijk 

maken wat goed is 

omdat Hij dat hier 

belooft, zelfs nog meer: 

Hij zal voor ons zorgen. 

Hoe mooi is dat! 

Oudercontact persoon

Naam:  Hafida Amajoud 

Telefoon:  0643010056  

 

Elke vrijdag:

8.30-9.30 koffie& thee 

9.30-11.30 Nederlandse les (in muzieklokaal) 

11.30-12.30 vragen bij Hafida 

Ontbijt met de directie: 

11 mei vanaf 8.30 

29 juni vanaf 8.30

 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Schoolmaatschappelijk werker

Naam: Vincent Aelbers 

Telefoonnummer: 0653683158

Spreekuur:

Dinsdagochtend om de week en donderdag de 

hele dag. 

Beste ouders en verzorgers, 

Vakanties en vrije dagen

Paasweekend 7-04 t/m 10-4- ‘23

Meivakantie 24-04 t/m 5-05- ‘23

Hemelvaartsvakantie 18-05/19-05-’23

Tweede Pinksterdag 29-05- ‘23 

Zomervakantie 10-07 t/m 18-08- ‘23 

Studiedagen

Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-03-'23 

Dinsdag 30-05- ‘23 

Donderdag 6-07 en vrijdag 7-07- ‘23 

Let op! twee studiedagen

Aanstaande donderdag 16 maart en vrijdag 17

maart hebben de leerlingen vrij vanwege twee

studiedagen. 



Koken op school

Meester van Meerkerk geeft graag bijzondere

lessen aan de leerlingen van groep 8. 

Deze week hebben een aantal leerlingen samen

met Meester van Meerkerk HEERLIJKE spagetti met

bolognaise saus gemaakt. 

Schoolfotograaf

 

De inlogkaart(en) van de schoolfotograaf zijn

uitgedeeld. U kunt hiermee inloggen om de

schoolfoto’s te bekijken. 

Op de inlogkaart vindt u een uniek

inlognummer en  wachtwoord. Met deze

gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. 



3 keer te laat: waarschuwingsbriefje 5 keer te laat, deze moeten de leerlingen meenemen

naar huis en aan ouders laten zien.  

6 keer te laat: waarschuwingsbriefje dat bij 15 keer de leerplicht wordt ingeschakeld, deze

moeten de leerlingen meenemen naar huis en aan ouders laten zien. Leerkracht nodigt

ouders op school uit, of belt de ouders op om te achterhalen wat de reden  is dat de leerling

zo vaak te laat op school is.  

9 keer te laat: brief met inhoud dat er contact wordt opgenomen met leerplicht, deze moeten

de leerlingen meenemen naar huis en aan ouders laten zien. 

Wij zijn trots op onze leerlingen en ouders! 

De leerlingen hebben al heel veel muntjes verzameld. Volgende week gaan we nog door met het

uitdelen van de muntjes. Als de leerlingen genoeg muntjes hebben verzameld krijgen ze een

beloning. Vraag maar eens aan uw kind wat ze met de klas gaan doen als ze genoeg muntjes

hebben. 

 

Deuren gaan open om 8.15

De les start om 8.30

Ben je tussen 8.15 en 8.30 in 

de klas, dan ben je OP TIJD 

en krijg je een beloning. 

Ben je laten dan 8.30 op 

school, dan ben je TE LAAT 

en krijg je een te laat 

briefje. 

 

 

Wanneer een leerling vaker te laat komt of ongeoorloofd afwezig is worden de volgende stappen

ondernomen om hierin verandering te brengen: 

Te laat briefje: de leerlingen krijgen een briefje waarop staat dat ze te laat zijn.  

Het aantal keren dat te laat is gekomen of verzuimd wordt, wordt bijgehouden bij de

administratie in een map waarin duidelijk te zien is hoeveel keer dit is voorgekomen. 

FIJN WEEKEND EN TOT MAANDAG!


