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AGENDA 

 

Maandag 27 augustus 

• Eerste schooljaar nieuwe schooljaar 

• Opening schooljaar 

 

Woensdag 29 augustus  

• Nieuwjaarsreceptie 

 

Donderdag 6 september 

• Informatieavond  

LIED VAN DE WEEK 

 

Week 35 

• Lopen over water, opw. 789 (groep 5-8) 

 

Het volgende WW’tje verschijnt op 31 augustus 

 

VAN HET MANAGEMENT 

 

De zomervakantie is bijna voorbij. Maandag gaan we samen weer beginnen. Misschien hebben de 

kinderen heel veel zin om hun klasgenootjes weer te zien, misschien is het juist heel spannend. 

Er zijn een aantal nieuwe kinderen die we van harte welkom heten, we hopen dat jullie het goed zullen 

hebben in en met de groep. 

De school heeft drie nieuwe leerkrachten. 

• In groep 4a staat meester Hendrik Both van maandag t/m vrijdag 

• In groep 4b juf Marjolein de Wolf van woensdag t/m vrijdag 

• In groep 5a juf Willemieke de Waard van woe t/m vrijdag 

Van harte welkom bij ons op school, we hopen dat jullie je snel thuis voelen. Volgende week zullen de 

drie leerkrachten zich voorstellen in het wegwijzertje. 

 

Aanstaande maandag 

Maandagochtend begint de school op de gewone schooltijden. Natuurlijk kunt u rustig met uw 

kind(eren) het nieuwe lokaal, het nieuwe plekje bekijken. Die eerste ochtend gaan de lokaaldeuren niet 

stipt op tijd dicht. We vinden het belangrijk dat u ziet waar uw zoon/dochter het komende jaar les krijgt. 

 

De schooltijden zijn ook dit jaar: 

 

Locatie 
Maandag, dinsdag, 

donderdag, vrijdag 
Woensdag School open 

Hoofdland (groep 1-4) 8.25-14.50 uur 8.25-12.10 uur 8.15 uur 

Van Karnebeekpad (groep 5-8) 8.35-15.00 uur 8.35-12.20 uur 8.25 uur 
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Jaaropening 

We gaan het jaar maandag openen met onze Vader in de Hemel. We vragen Zijn zegen over het nieuwe 

schooljaar. Dat doen we op beide locaties binnen in de aula en u bent als ouders daarbij van harte 

uitgenodigd. Op het van Karnebeekpad wordt de opening van 14.00 – 14.15 uur gehouden en op het 

Hoofdland van 14.30 – 14.45 uur. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Voor het vierde jaar willen we een nieuwjaarsreceptie houden in augustus. Op woensdag 29 augustus 

zijn alle ouders van harte welkom op onze ‘nieuwjaarsreceptie’. Door deze nieuwjaarsreceptie geven we 

invulling aan ons doel om ouders steeds meer te betrekken bij het onderwijs. We kunnen zo op een 

informele manier kennis maken met elkaar en elkaars kinderen. De maandagochtend na de vakantie 

willen we er als leerkrachten vooral zijn voor de kinderen en dan komt kennismaken met de ouders vaak 

in de knel. Om iedereen de kans te geven om bij alle eigen kinderen in de groep te komen, hebben we 

een rooster gemaakt. 

 

• Groepen A t/m E 08.30-09.00 uur 

• Groepen 3  09.00-09.30 uur  

• Groepen 4  09.30-10.00 uur  

• Groepen 5  10.15-10.45 uur  

• Groepen 6  10.45-11.15 uur  

• Groepen 7  11.15-11.45 uur  

• Groepen 8  11.45-12.15 uur  

 

Informatieavond 

Donderdagavond 6 september is er een informatieavond. Op die avond kunt u kiezen uit een heel aantal 

onderwerpen waar u iets over te weten wilt komen. Er zijn twee rondes, u kunt dus twee keuzes maken. 

Het zijn onderwerpen als: Werken en spelen in een thema (gr 1 en 2), Engels van groep 1-4, Veilig leren 

lezen (gr 3), Snappet (gr 4-8), Wonderlijk gemaakt (gr 1-8) enz. De avond begint om 19.30 uur. Volgende 

week zullen we u een volledig overzicht geven van de onderwerpen waaruit u kunt kiezen en de indeling 

van de avond. 

 

Bewegingsonderwijs 

Vanaf dit schooljaar hebben we voor de groepen 3 – 8 een vakleerkracht voor de lessen 

bewegingsonderwijs (gym!). Op dinsdag en donderdag zal meester Wouter gymles geven. Hieronder ziet 

u op welke dag bewegingsonderwijs wordt gegeven aan de groepen.   

 

Dag Groepen Locatie 

Dinsdag 5a, 5b, 6a, 7a, 7b en 8b Walburghal 

Donderdag 3a, 3b, 4a, 4b, 6b en 8a Welhorst 

 

Omdat we in dit rooster een strakke planning hebben, start groep 7a direct om 8.35 met de les. Dat 

betekent dat (als dat mogelijk is) de leerlingen om 8.30 uur aanwezig zijn en mogen gaan omkleden. 

De leerlingen van de groepen 8 hebben het laatste uur van de dag gym en gaan dan vanaf de 

gymzalen zelfstandig naar huis (of naar school als ze meerijden). Mocht u hier bezwaar tegen 

hebben, dan kunt u dat aan de leerkracht laten weten. 

 

Verkeersituatie rond de scholen 

We vinden het allemaal belangrijk dat de kinderen veilig naar school en naar huis kunnen. We gaan ervan 

uit dat u de verkeersregels zelf kent en u daaraan houdt. Denkt u daarbij vooral aan het parkeren op de 

juiste plaatsen (in de vakken, niet op de stoep, ruim uit de bocht etc.).  
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We hebben zelf wat praktische regels bedacht rond beide locaties zodat de doorstroming van het 

autoverkeer zo soepel mogelijk gaat. We hebben regelmatig overleg met de wijkagent en hebben met 

hem de verkeers- en parkeersituatie rond de gebouwen besproken. Omdat we merken dat het toch niet 

zo vanzelfsprekend is dat iedereen zich veilig gedraagt in het verkeer rond de school, zetten we, mede 

op zijn advies, deze en volgende week nogmaals de verkeerssituaties rond beide gebouwen in het 

Wegwijzertje. Ons doel is dat 100% van de ouders, opa’s en oma’s en anderen die de kinderen brengen 

en halen, zich aan de veiligheidsregels houdt rond onze schoolgebouwen. 

 

Hoofdland 

Het gaat met name over het autoverkeer. Als u ’s 

middags met de auto leerlingen ophaalt en u 

parkeert uw auto aan de Doevelskerc, moet u de 

richting van de groene pijl volgen, u rijdt bij het 

weggaan de Doevelskerc verder af. Als u parkeert 

aan de Polre, moet u de richting van de blauwe pijl 

of van de rode pijl volgen. De straat vóór de school 

wordt dan vanaf 14.50 eenrichtingverkeer (voor 

automobilisten die kinderen ophalen). 

 

Een aantal aandachtspunten daarbij: 

• U moet de auto 5 meter van de hoek 

parkeren, dit geeft overzicht voor overstekende kinderen. 

• Stilstaan of parkeren bij gele trottoirbanden is verboden. 

• Het parkeren aan de Reigersbek (het verlengde van de Polre in H.I. Ambacht) mag alleen in de 

parkeervakken! Dus in H.I. Ambacht niet aan het grasveld parkeren, in Zwijndrecht mag dat wel. 

• De eenrichtingsregel zijn niet wettelijk vastgesteld, dus blijft het bij het oversteken uitkijken met en 

voor de kinderen. Buurtbewoners zullen deze regel niet toepassen. 

 

Van Karnebeekpad 

Ukunt heel goed parkeren op de parkeerplaats aan 

de W.H. Vliegenstraat (zie kaartje, na Beneluxlaan 

de Colijnstraat inrijden, dan naar links). Daar is 

voldoende ruimte vanaf kwart over 8 en u kunt 

veilig met de kinderen over de stoep naar de school 

lopen. Er zijn meer grote parkeerplaatsen op 

loopafstand van de school, u moet dan wel de 

drukke straat oversteken. 

Voor de duidelijkheid een plaatje: 

Het parkeerplaatsje vlak achter de school, aan de 

Marchantstraat, staat vaak vol. We adviseren daar 

niet in te rijden. Ook daar mag u niet buiten de 

vakken parkeren en ook niet voor de garages. 
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