Nieuwsbrief Westerwel - augustus 2018
Beste ouders,
Wij willen graag het volgende onder uw aandacht brengen...
Start van het schooljaar
We verwelkomen onze nieuwe leerlingen en hun ouders van harte. Zittende en nieuwe leerlingen
wensen we een prettig schooljaar toe!
In het begin van het schooljaar zetten we altijd nog enkele afspraken en regels voor u op papier.
Halen en brengen van uw kinderen
Brengen:
Voor de kinderen van de ‘kleine speelplaats’, gelegen naast de sportvelden geldt; brengen op de
speelplaats, neemt u zelf plaats aan de buitenzijde, bijvoorbeeld bij het hek van het sportveld. Dit
geeft ons de gelegenheid overzicht te behouden op de speelplaats en op uw kinderen.
Voor de kinderen van de andere twee speelplaatsen, aan de voorzijde van de school geldt; brengen
tot aan de vlaggenmast. Graag de kinderen op de speelplaats, aan de speelplaatskant van de
vlaggenmast, en u als ouder op het trottoir. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om op de juiste
manier te surveilleren. Als de bel gaat lopen de kinderen zelfstandig naar hun rij, waar de leerkracht
hen ophaalt en mee naar binnen neemt.
Om de rust en de onderwijstijd te bewaken, vragen wij u vriendelijk niet met uw kind naar binnen te
lopen.
Ophalen:
Ouders van de ‘kleine speelplaats’ wachten bij het clubhuis van de korfbalvereniging, ouders van de
andere speelplaatsen wachten bij de vlaggenmast.
Als u de leerkracht even wilt spreken, loop dan na schooltijd even binnen. Wij danken u voor uw
medewerking.
Verkeerssituatie
Om het voor u en uw kind zo veilig mogelijk te maken attenderen wij u nogmaals op de afspraken
voor het parkeerterrein.
 Voetgangers betreden en verlaten het terrein alleen via de voetpaden. (dus niet via de autoingang)
 Fietsers betreden en verlaten het terrein via het fietspad.
 Fietsers rijden niet tegen de rijrichting van het verkeer op de rotonde. Bij het verlaten van het
terrein is dat erg gevaarlijk.
 De politie bekeurt verkeerd geparkeerde auto’s (op trottoirs, de groenstrook e.d.). Ouders
kunnen ook parkeren op het parkeerterrein van SC. ’t Zand. (2 minuten lopen)
 Voor het afzetten van leerlingen kan gebruik gemaakt worden van de kiss-en-drive strook,
parkeren is daar niet toegestaan.
 Ouders parkeren op het terrein van school alleen in de bestaande parkeervakken.
 Het doorsteken van auto’s om eerder de poort te kunnen verlaten werkt vertragend voor de
taxi’s. Sluit alstublieft gewoon in de rij aan.
 Taxi’s en auto’s met een door ons afgegeven machtiging mogen parkeren langs de trottoirstrook
bij de sporthal en de speelplaats.
 Wij hopen met ieders medewerking de veiligheid van onze leerlingen, uw kinderen, rond de
school verder te kunnen verbeteren.

Gebruik mobiele telefoon
Veel leerlingen nemen een mobiele telefoon mee naar school. Wij hebben daar op zich geen
problemen mee. Om een en ander goed te laten verlopen hanteren wij de volgende regels.
 Bij het betreden van het schoolplein is de telefoon uitgezet en weggestopt. Eventueel contact
met ouders is toegestaan in de fietsenstalling.
 De leerlingen leveren de telefoon om 8.40 uur in bij de leerkracht.
 De telefoons worden in de klas bewaard in een afgesloten ruimte.
 De leerlingen nemen de telefoons aan het einde van schooldag weer mee naar huis.
 Op het schoolplein en in het schoolgebouw worden de telefoons niet gebruikt.
 Bij het niet nakomen van deze afspraken zijn wij genoodzaakt de telefoon in te nemen en zullen
wij u daarvan op de hoogte stellen.
Indien leerlingen zich niet aan de afgesproken regels houden, dan accepteert de school bij schade
geen enkele aansprakelijkheid.
Textiel en batterijen
Wij willen u graag attenderen op de textielcontainer op de parkeerplaats van ons schoolterrein.
Er mag meer in de kledingcontainer dan u denkt! Zo zijn kapotte en versleten kledingstukken of
schoenen welkom. Ook knuffels, gordijnen en beddengoed mogen erin.
Belangrijk is dat u het schoon en in een gesloten zak inlevert. De opbrengst van de container is voor
school.
Tevens kunnen er lege batterijen bij onze conciërge Patrick ingeleverd worden. Deze mogen in een
plastic zakje afgegeven worden. U spaart het milieu en ook hiervan is de opbrengst voor school.
Groepsouderavond
Op maandag 3 en dinsdag 4 september zijn de groepsouderavonden. U krijgt die avond informatie
van de groepsleerkrachten over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. De avond begint om
20.00 uur. U heeft daarvoor een aanmeldstrook ontvangen.
Personeel
Onze collega Irene van Beurden en haar partner Mark hebben op 17 augustus een dochter gekregen
met de naam Noor. Wij wensen Irene en haar gezin veel geluk.
Wij heten onze nieuwe collega’s Charlotte, Jolanda, Charlotte, Tamara, Paul, Kristan, Sanne en MarieHélène van harte welkom op Westerwel.
Agenda
Maandag en dinsdag, 3 en 4 september:
Groepsouderavonden
Maandag, 10 september:
De leerlingen zijn de hele dag vrij i.v.m. studiedag.
Met vriendelijke groeten,
Team Westerwel

