
 
 
 

Nieuwsbrief december 2020 
 
Sinterklaas  
Op vrijdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Omdat 
Sinterklaas dit jaar thuis werkt is het 
nog een verrassing of de Sint ook op 
school aankomt. 
Natuurlijk gaan we zijn feestje op 
school uitgebreid vieren met alleen de 
kinderen.  
We willen daarom u nogmaals 
vriendelijk vragen om ook die dag, 
nadat u uw kind gebracht heeft, het 
schoolplein te verlaten. 
Alle kinderen zijn deze dag om 12:15 uur uit.  De kinderen uit de 
groepen 1/2 kunnen al vanaf 12:05 opgehaald worden bij het 
achterplein.  
Groetjes de Sintcommissie.  
 
Dansen op Sinterklaasliedje  
Tussen de lessen door zorgen we wel eens voor wat ontspanning. In deze 
Sinterklaas periode dansen de kinderen mee met de danslessen van 
DéDé Dance. Het is super leuk om te zien hoe goed de kinderen mee 
kunnen dansen op het liedje 'Allemaal cadeautjes'.  

 
Gebruik schoolmaterialen 
Op school maken we veel gebruik van allerlei materialen tijdens het leren. 
Tegenwoordig zitten daar ook hele dure materialen bij, zoals 
Chromebooks, tablets en dergelijken. Deze apparaten worden door de 
school betaald, de kinderen hebben ze in bruikleen.  

Agenda december: 

04-12: Sinterklaas 

04-12: groep 1 t/m 8 middag vrij 

09-12: MR vergadering 

11-12: Viering (zonder ouders!) 

16-12: Nieuwsbrief januari  

18-12: groep 1 t/m 4 middag vrij 

18-12-2020 t/m 03-01-2021: 

Kerstvakantie 

 

Bijlagen: 

• Voorbeeldcontract gebruik 

schoolmaterialen 

 



 
 
 
Vanzelfsprekend willen we dat de kinderen de spullen op een normale 
manier gebruiken zodat we er optimaal gebruik van kunnen maken. 
Helaas merken we, ondanks onze inzet en instructie, dat de laatste 
maanden heel veel apparaten stuk gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld in 1 
jaar ruim 200 computermuizen versleten en hebben we ruim 50 kapotte 
tablets moeten vervangen. Onnodig om te melden dat dit ontzettend veel 
geld kost dat we liever op een andere manier hadden besteed.  
Regelmatig komt dit vanwege verkeerd gebruik door een kind. Hier willen 
we graag wat meer aan doen. Daarom hebben we een contract voor de 
kinderen opgesteld. Hiermee geven de kinderen aan op een fatsoenlijke 
manier om te gaan met de spullen van school.  
Het doel van het contract is verantwoordelijkheidsgevoel creëren bij de 
kinderen. Verantwoordelijkheid voor het fatsoenlijk omgaan met spullen 
(al dan niet van jou of een ander). 
Er verandert aan de huidige situatie niets. Zodra uw kind opzettelijk iets 
stuk maakt van school, dan zal de school met u hierover contact 
opnemen, zoals dit voorheen ook al ging. Door elk jaar het contract samen 
met de kinderen op te stellen, kunnen we bij misbruik van spullen hierop 
terugpakken en de kinderen wijzen op het gesprek dat daarover gevoerd 
werd. Dat ze instemden met normaal omgaan met spullen. Dat ze zelf 
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun gedrag. 
Hopelijk zorgt het voor een verbetering van de huidige situatie. In de 
bijlage ziet u een voorbeeld van het contract.  
 
Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens  
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
heeft u als ouders van groep 3 t/m 8 een nieuwe toestemmingsverklaring 
voor het gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) mee naar 
huis gekregen.  
Van een aantal kinderen hebben we deze verklaringen nog niet terug 
mogen ontvangen. 
Wij zijn als school verplicht om deze gegevens van elk kind te weten en 
verzoeken u dan ook de verklaring alsnog in te leveren. 
Mocht u de blanco verklaring kwijt zijn, dan kunt u bij de leerkracht een 
nieuwe vragen.  
 
Reflection Day 
Wat ontzettend goed om te zien dat er zoveel kinderen hun reflecterende 
hesje aantrekken. Wij maken iedere dag foto's van de kinderen en sturen 
deze naar de organisatie. Jullie kunnen dat zelf ook doen. De foto's 
kunnen worden gestuurd naar: 
info@reflectionday.nl (vermeld dan de naam va uw kind en benoem dat 
uw kind op de Boog zit). Alle foto's die gestuurd worden, worden 
NERGENS op internet geplaatst zonder uw toestemming.  
Ga zo door!  



 
 
 
Groetjes, juf Maya, juf Kim en juf Karin 

 
 
Oproep versieren kerst! 
Voor ons volgende evenement, Kerst, zijn we opzoek naar hulpouders. 
Als u op maandagochtend 7 december kunt helpen met het versieren van 
de school kunt u zich vanaf vandaag inschrijven via het ouderportaal. Na 
7 aanmeldingen sluit deze inschrijving automatisch.  
Alvast bedankt, namens de Kerstcommissie. 
 
Kerstviering 
We zijn met de kerstcommissie druk bezig met het regelen van de 
kerstviering op school. 
Dit jaar wordt het geen kerstdiner maar een kerstontbijt. Informatie volgt 
nog via het ouderportaal. 
 
Skate-clinics groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 krijgen op donderdag 14 januari skateles op school. 
Veiligheid staat voorop bij deze clinics, daarom is het dragen van 
bescherming verplicht (helm, pols-, elleboog-, en kniebeschermers). 
We kunnen alle spullen huren bij de organisatie, maar als uw kind zelf 
skates en/of bescherming thuis heeft liggen, is het heel fijn als die deze 
dag meegenomen kunnen worden. Voor ieder kind is het verplicht 
een muts of capuchon te hebben die dag.  
Bij droog weer zijn de clinics buiten, bij nat weer in de gymzaal. De 
gymlessen donderdag 14 januari kunnen die dag dan helaas niet 
doorgaan (dit wordt op 14 januari besloten).  
Voor vragen kunt u terecht bij juf Maya, juf Kim of bij juf Karin 
Wij hebben er zin in!  
 
 
 
 
 



 
 
 
Nieuws van de Ouderraad 
Zoals jullie in een eerdere nieuwsbrief hebben kunnen lezen gaat Karima 
onze Ouderraad binnenkort verlaten. Hiermee komt een plek vrij in de 
ouderraad. Ouders met belangstelling konden reageren.  
Linda Sanders heeft aangegeven graag deel uit te willen maken van de 
ouderraad en is inmiddels met veel enthousiasme begonnen. Karima zal 
de ouderraad op een later moment verlaten.  
Welkom Linda! 

 
Groet van de dames van de Ouderraad 
 


