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Nieuwsbrief oktober 

2019 
 

 

 

 

 

 
  Beste ouder(s), verzorger(s)  

Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2019. 

Inhoud: 

- Aanvang school                              - Schoolontbijt                             

- Beleid slofjes/ slippers                      - Communicatie          

- Ziekmeldingen                                  - Kinderboekenweek 

- Geen podiumvoorstellingen 

- Gewijzigd verkeersbeleid 

- Sova training  

- Gevonden voorwerpen 

- Kijkavond 

- Landelijke Onderwijs staking 
  

 

 

21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Herfstvakantie 

 

28-10-2019 

Studiedag: de kinderen zijn 

vrij 

 

04-11-2019 

Kijkavond (details verderop) 

 

07-11-2019 

Schoolontbijt (details 

verderop) 

 

 
 

 
Aanvang school 

 

Graag willen wij u als 

ouders/ verzorgers 

herinneren aan de 

aanvangstijd van school: 

8.25 uur: de eerste bel gaat; 

de kinderen kunnen naar 

hun klas lopen 

8.30 uur: de lessen beginnen 

Wilt u ervoor zorgen dat uw 

kind op tijd op school is? 

Vanaf 8.15 is uw kind van 

harte welkom. Vanaf dat 

tijdstip is er ook pleinwacht 

aanwezig. Voor 8.15 uur is er 

geen toezicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slofjes beleid SBO de Welle 

 

Vanaf 29 oktober gaan we stoppen met het sloffen en/of 

slippers beleid. 

In de afgelopen maanden is het plein grotendeels zandvrij 

gemaakt en kunnen de kinderen gewoon met schoenen de 

school in lopen. 

Wel komen er grotere inloopmatten bij de ingangen en 

gaan we toezicht houden op het goed voeten vegen van 

alle kinderen en volwassenen. 

 

Ziekmeldingen 

 

Zou u in geval van ziekte van uw kind dit telefonisch door 

willen geven op 0546-706520 tussen 8.00 – 8.30 uur en niet 

meer per e-mail? Dit beleid zal ook worden aangepast in de 

schoolgids. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Geen podiumvoorstellingen dit jaar 

 

Omdat de inrichting van de grote hal nog niet is afgerond 

en er (nog) geen podium is geplaatst, vinden er dit jaar 

geen podiumvoorstellingen plaats. De data staan wel 

opgenomen in de jaarkalender, maar gaan dus niet door! 
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   Nog meer de Welle nieuws 

 
 

 

NIEUWE VERKEERSSITUATIE NA DE HERFSTVAKANTIE 

 

Beste ouders/verzorgers en vervoerders van leerlingen van SBO de Welle, 

Vanaf de zomervakantie hebben we als team geprobeerd om een veiliger verkeerssituatie te creëren 

rondom onze school. Dit ook in een situatie dat de buiteninrichting rondom onze school nog niet klaar 

was bij de start van de school. 

 

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en gaan we na herfstvakantie de verkeerssituatie nog 

veiliger en overzichtelijker maken. Dit is besproken met de gemeente. De verkeerssituatie is zo dat onze 

school zich bevindt in een zone waarin betaald parkeren van toepassing is en u met een parkeerschijf 

bij blauwe zones een uur gratis kunt parkeren.  

Buiten de blauwe zone parkeren is een hoog risico op een dure parkeerboete.  

 

Vanuit veiligheid verzoeken wij u om het volgende als u met de auto komt: 

 

 Nooit keren met de auto (op geen enkele plek) 

 De auto niet ‘ergens’ neerzetten met alarmlichten aan. 

 Nooit op de stoepen – dicht bij uitritten – in een bocht parkeren/stoppen. 

 Niet eerder dan 08.15 uur/14.15 uur en woensdag 12.00 uur met de auto te komen.  

 

We delen de verkeerssituatie in drie blokken; 

1) De periode van 29 oktober t/m 8 november gemeentelijke werkzaamheden 

2) Verkeerssituatie in de ochtend bij het naar school komen van de leerlingen 

3) Verkeerssituatie in de middag bij het uitgaan van de school. 

 

1) De gemeente gaat werkzaamheden verrichten onder de tunnel aan Sluiskade Zuidzijde. U kunt 

in de periode van 29 oktober t/m 8 oktober (twee weken na de herfstvakantie) de school niet 

van deze kant bezoeken). Dit geldt voor alle auto’s, fietsers en/of lopend verkeer.  

 

2) Vanaf 29 oktober zijn er in de ochtend drie ingangen om onze school te bereiken; 

Het huidige looppad zal blijven zoals het is. 

Er is een ingang gemaakt voor leerlingen die met de fiets naar school komen en lopend met de 

fiets in de hand naar de fietsenstalling gaan. 

 

Nieuw voor u is dat alle auto’s in de ochtend gebruik moeten gaan maken van de Kiss en Ride 

zone. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop dit nu met de busjes gaat. U kunt NIET parkeren 

en u wordt verzocht om zover mogelijk door te rijden. Indien u wilt parkeren zie 3. 

 

3) Situatie in de middag bij het uitgaan van de school. 

Vanaf 29 oktober kunt u nog steeds parkeren op de bekende parkeerplaatsen. 

Er zijn ruim 40 parkeerplaatsen beschikbaar. 

 

Bijgevoegde tekening geeft u een goed overzicht. 

We vragen u vriendelijk doch dringend om uw medewerking.  
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Gevonden voorwerpen 

In de centrale hal (gang richting het handenarbeidlokaal) staat een wasmand met 

gevonden voorwerpen. Mocht u iets kwijt zijn dan is het wellicht daar te vinden. Twee keer 

per jaar zal de mand geleegd worden: 

- In de Kerstvakantie; u kunt t/m donderdag 19 december terecht 

- In de zomervakantie; u kunt t/m donderdag 2 juli terecht 

Kijkmoment in de klas 

Als school vinden we het belangrijk om te laten zien wat we allemaal doen op school. 

Ook willen de kinderen u zelf vaak graag laten zien wat er geleerd en/of gemaakt is. 

Op maandag 4 november bent u tussen 17.00 uur en 19.00 uur van harte welkom om in 

de klas van uw zoon/dochter te komen kijken. Uiteraard is de leerkracht daarbij ook 

aanwezig voor een korte mondelinge toelichting. Indien u een langer gesprek wilt dan 

kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht. 

Wees welkom! De koffie/thee staat klaar. 

 



   

  Pagina 5 van 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Landelijke staking basis- en voorgezet onderwijs van 6 november 

Op onze school is er sprake van geringe stakingsbelangstelling bij medewerkers. De school 

blijft daarom gewoon open. 

Wel hebben individuele medewerkers stakingsrecht en vanuit wetgeving mag ik een 

stakende medewerker niet vervangen. 

De groep van de stakende medewerker is die dag vrij. U ontvangt kort na de vakantie een 

e-mail als de groep van uw dochter/zoon vrij is op woensdag 6 november. 

Indien u geen e-mail ontvangt dan is er deze dag gewoon les. 

 

 

 

 

 

 
Schoolontbijt 

Op donderdag 7 november is er een schoolontbijt voor alle kinderen. 

U kunt uw zoon/dochter deze dag op de gebruikelijke tijd naar school laten gaan, maar voor 

het ontbijt gaan wij zorgen! 

 

Communicatie 

Als school vinden we communicatie met u erg belangrijk.  

We vinden echter dat wij u vanuit de school nog niet voldoende informeren. De leerkrachten 

hebben weliswaar geregeld contact met u maar ook dit kan nog optimaler.                             

We werken hard aan een betere communicatie. Er is deze maandelijkse nieuwsbrief en de 

website, maar nieuw is dat u vanaf begin november via een app geïnformeerd gaat worden 

over met name gebeurtenissen in de klas. 

De leerkrachten ontvangen hiervoor op 28 oktober een training en na wat inregelwerk gaan 

we er snel mee starten in november. 

U zult dan elke enkele berichten per week ontvangen en kunt in een gesloten omgeven 

communiceren met de leerkracht en ook zal er belangrijke informatie u via deze weg 

bereiken. 
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Kinderboekenweek 2019.  

Op donderdag 17 oktober hebben we de Kinderboekenweek feestelijk afgesloten. 

We zijn op wereldreis geweest! Iedere klas heeft zich ingezet voor de 

Kinderboekenweek. Bij de start van de Kinderboekenweek heeft iedere klas 

een mooi boek gekregen van meester Jan Willem, die al start klaar stond om 

op vakantie te gaan!  

Ook zijn er verhalen geschreven, een elfjes gemaakt (dat is een gedichtje), 

een stripverhaal of een reisverslag gemaakt. 

En er zijn prachtige werkstukken gemaakt met als thema: “Reis mee”. 

Sommige groepen hebben een ruimte reis gemaakt, andere groepen zijn 

naar verschillende landen geweest en zijn zo op eigen ontdekkingsreis 

geweest.  

Per bouw hebben we een gouden- en een zilveren griffel uitgereikt aan de leerlingen met de 

mooiste verhalen of gedichten. 

Ook waren er zilveren en gouden penselen, voor de winnaars van de 

mooiste illustraties – of knutselwerkstukken. 

De jury heeft het erg moeilijk gehad met het beoordelen van al die 

prachtige inzendingen. 

Bent u benieuwd naar wat de kinderen gemaakt hebben? 

Kom dan langs op school, op maandag 4 november a.s. tijdens de 

kijkavond! Alle werkstukken staan en hangen in de centrale hal. Een 

plaatje! 

U bent van harte welkom. 

Wij willen iedereen bedanken voor de prachtige inzendingen!  

En voor de winnaars… Gefeliciteerd met jullie penselen en griffels! 

Jermaine, Nektarios, Groep 5-6, Vinz, Kristie, Demian, Myrthe, Dani en Arjan! 

 


