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• Informatieavond 15 septem-

ber 

Onze jaarlijkse informatieavond 

staat gepland op dinsdag 15 sep-

tember a.s. Dit jaar hebben we ons 

programma aangepast vanwege co-

rona; Covid 19 heeft al vaak roet 

in het eten gegooid, maar daar la-

ten we ons niet door kennen. 

Onze info-avond zal iets minder 

persoonlijk worden dan u van ons 

gewend bent, maar we hebben 

toch een vorm gevonden om u van 

de belangrijkste informatie te voor-

zien. Via het “moo-account”, het 

account dat uw kind op school ge-

bruikt, gaat u naar google meet. 

Hier kunt u dan inloggen met het 

codewoord “infoavond” op het 

moment dat u wenst mee te luiste-

ren naar de informatie. Via onder-

staande link is inloggen ook moge-

lijk: 

https://meet.google.com/oaw-zqhd-

ywi?hs=122&authuser=0 

We willen u wel vragen om uw mi-

crofoon op stil te zetten op het 

moment dat u in de Meet komt. 

    
Het schema ziet er als volgt uit:  

18.30 - 19.00: gr. 1/2 ( juf Helga) 

19.00 - 19.30: Lezen gr. 3 (juf Ka-

rin) 

19.30 - 20.00: Blink (meester Jan) 

20.00 - 20.30: Meester Joep stelt 

zich kort voor + advisering V.O.  

groep 8 (meester Joep en juf San-

dra) 

20.30 - 20.50: Plusklas groep 4 tm 8 

en Franse les groep 7 en 8 (juf San-

dra) 

Het gaat deze avond vooral om in-

formatieoverdracht van de school 

uit naar u als ouders. 

In de week van 5 oktober zijn de 

kennismakingsgesprekken. Hier-

over krijgt u later informatie. 

 

• Directieverandering de Spel-

wert 

M.i.v.1 december a.s. komt er een 

verandering in de directiesamen-

stelling van de Spelwert. 

Paul heeft besloten om na ruim 43 

jaar onderwijs, waarvan ruim 39 ja-

ren op de Spelwert, het rustiger 

aan te gaan doen en met vervroegd 

pensioen te gaan. 

Als bijlage ontvangt u een brief van 

Robert-Jan Koevoets V.C.v.B. 

Stroomm met meer informatie 

over de directie-invulling vanaf 1 

december.  

   

 
 

• Streetwise 

Op vrijdagochtend 25 september 

staat de ANWB-Streetwise activi-

teit gepland voor onze school.  

Het was even spannend of deze 

verkeersactiviteiten in coronatijd 

door mochten gaan en gelukkig 

hebben we onlangs bevestigd ge-

kregen dat  alle activiteiten door-

gaan! 

De Leiboom heeft deze activiteit 

op donderdag 24 september. 

Op deze dagen zal de school via de 

Zandkampen een deel van de 

ochtend moeilijker te bereiken zijn, 

omdat de rijweg afgesloten wordt 

voor een verkeersactiviteit. 

Uiteraard hebben beide scholen hier-

voor een vergunning moeten aanvra-

gen. 

Elke groep krijgt een activiteit aange-

boden gericht op verkeersveiligheid.  

Groep 1/2 gaat aan de slag in het 

speellokaal met Tuut-tuut. 

Groepen 3 & 4 krijgen het pro-

gramma Blik en Klik op een andere 

locatie! 

Groepen 5, 6 en 7 krijgen het pro-

gramma Hallo auto op de Zand-

kampen. 

De leerlingen uit 7 & 8 krijgen het 

programma Trapvaardig aangebo-

den. 

In een aparte nieuwsbrief krijgt 

u binnenkort meer informatie 

over deze dag.  

 

       
 

• Kennismakingsgesprekken 

In de week van 28 september t/m 2 

oktober houden we weer de kennis-

makingsgesprekken voor de groepen 

3 t/m 8. Net als de rapportgesprek-

ken eind vorig schooljaar worden 

deze gehouden via Google meet. Op 

maandagochtend 21 september kun-

nen de ouders die meerdere kinde-

ren op school hebben als eerste in-

schrijven via Parro, zodat zij de ge-

sprekken achtereenvolgend kunnen  

plannen.  Maandagmiddag 21 septem-

ber vanaf 12.00 uur kunnen alle an-

dere ouders via Parro inschrijven. U 

ontvangt hierover via Parro een uit-

nodiging. Op de door u gekozen dag 

en tijdstip kunt u vervolgens (samen 

met uw kind voor de groepen 5 t/m 

8) via het “moo-account” van uw 

kind naar google meet.  Als leidraad 

voor het gesprek ontvangt u als 

https://meet.google.com/oaw-zqhd-ywi?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/oaw-zqhd-ywi?hs=122&authuser=0


 

ouders maandag 14 september ons 

gespreksformulier . Dat ontvangen 

we dan graag ingevuld retour uiter-

lijk vrijdag 18 september.  

 

 

• Anke stelt zich voor 

Hallo kinderen, ouders/verzor-

gers,  

Graag stel ik me even voor. Ik ben 

Anke Raaijmakers, 34 jaar en wo-

nend in Haaften, samen met mijn 

vriend en dochter. Vanaf 1 septem-

ber j.l. ben ik werkzaam als juf op 

de Spelwert, dit doe ik tot en met 

december. Ik zal voor de juffen en 

meesters hun klassen eens in de 

zoveel weken overnemen, zodat zij 

andere werkzaamheden voor de 

groep kunnen doen. Een soort “ 

invaljuf “ als het ware. De afgelo-

pen twee woensdagen heb ik in de 

klassen al kort kennisgemaakt met 

de kinderen en het was erg fijn om 

zo enthousiast ontvangen te wor-

den.                                           Ik 

kijk uit naar deze mooie uitdaging 

en ik heb vooral erg veel zin om ie-

dereen  te leren kennen. 

Vriendelijke groeten,  

Anke Raaijmakers 

 

• Algemene jaarvergadering 

O.R.  

In het begin van ieder schooljaar 

houdt de O.R. een algemene jaar-

vergadering waarbij alle ouders uit-

genodigd worden deze bij te wo-

nen. Dit jaar kunnen we dat helaas 

niet doen, maar de O.R. geeft 

graag openheid van zaken. In de bij-

lage kunt u zien wat u kunt doen 

als u de stukken van de O.R., die 

normaliter besproken worden tij-

dens deze vergadering, in wilt zien 

dan wel vragen beantwoordt wilt 

hebben.   

 

• Info GGD hoofdluis en 

nieuwe jeugdverpleegkundige 

Vanaf begin dit schooljaar hebben 

we een nieuwe schoolverpleegkun-

dige in de gemeente Zaltbommel, 

mevr. Gerlinde Bax-van Doorn. In 

de bijlage stelt zij zich aan u voor.  

In dezelfde brief vindt u ook infor-

matie m.b.t. hoofdluis.  

Aansluitend hierop wil ik u vragen 

om thuis extra te controleren op 

hoofdluis; u begrijpt dat ook de 

hulpouders van de werkgroep 

hoofdluis niet in school kunnen ko-

men. Mocht u hoofdluis aantreffen 

bij uw kind, wilt u dit dan doorge-

ven aan Rian? 

 

• Ouderhulplijst 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ont-

vangt u de ouderhulplijst. Alle oud-

ste leerlingen krijgen deze ook op 

papier mee naar huis. We gaan er-

van uit dat we in de loop van dit 

schooljaar u als ouder weer kunnen 

verwelkomen binnen de school. 

Dan zullen we ook weer graag ge-

bruik maken van uw hulp! 

Daarom toch de vraag om de lijst 

vast in te vullen en in te laten leve-

ren bij de leerkracht van uw (oud-

ste) kind.  

  

 
Voor de themadagen en school-

kampdagen worden allereerst bin-

nenkort de ouders benaderd die 

vorig jaar ingeloot waren. Deze ou-

ders wordt eerst gevraagd of zij dit 

schooljaar, als we weer mogen na-

tuurlijk, mee willen en/of kunnen. 

Mochten we vervolgens een tekort 

aan ouders hebben, dan gaan we 

rond januari 2021 weer loten.  

      

Bijlagen: 

- Brief VCvB over verandering in 

de directie 

- Informatie algemene jaarvergade-

ring O.R. 

- Brief GGD: hoofdluis en kennis-

maken nieuwe schoolverpleegkun-

dige 

- Ouderhulplijst 

                                     

Kalender: 

-15 september: Informatieavond 

14 t/m 24 september: Toetsweken  

- 23 september: volgende nieuws-

brief 

-25 september Streetwise 

- 28 september t/m 2 oktober: ken-

nismakingsgesprekken groepen 3 

t/m 8 

    

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 

/gerlinde

