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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 16 week 12, 22 maart 2019 

 

 
28 maart 
03 april 
04 april 

12 april 
17 april 

19 april 
21 en 22 april 

Denktank 
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 
Studiedag, de kinderen zijn vrij 

Koningsspelen 
Voetbaltoernooi groepen 5 en 6 

Goede Vrijdag 
Pasen 

 
Beste ouders,   

 
Afgelopen woensdag kon er bij ons op school worden gestemd, hierdoor was de gymzaal vrij en konden de kinderen 

gewoon gym hebben. Langzaamaan gaan wij alweer de eerste plannen maken voor volgend schooljaar. Nu willen wij 
graag weten of er nog broertjes en zusjes zijn die volgend jaar 4 worden en die op dit moment nog niet bij ons 
ingeschreven staan. Wij willen u vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat wij een overzicht hebben van de 

instroom in het schooljaar 2019-2020. U kunt een inschrijfformulier op de site vinden of er één op school vragen. 
Aan het begin van het jaar hebben wij u al laten weten dat wij vanaf het volgende schooljaar geen schoolmelk meer 

hebben. Mocht u een abonnement hebben, dan vragen wij u deze stop te zetten voor schooljaar 2019-2020. 
Het schoolfruit wordt nog tot 15 april geleverd. Wij blijven het fruit eten stimuleren en de woensdag blijft fruitdag! 

De afgelopen weken zijn er weer gesprekken gevoerd rondom het overblijven. De conclusie is dat het overblijven voor 
veel kinderen prima is en dat ze het naar hun zin hebben. Wij zien geen grote verschillen tussen de kinderen die naar 

huis gaan of op school eten als we kijken naar hun prestaties in de middag. Wat ons wel is opgevallen, is dat de 
kinderen die overblijven, spelen het belangrijkst vinden en daardoor zichzelf geen tijd gunnen om te eten. Met de 

Lunchkids is afgesproken dat we het eten centraal houden en dat kinderen niet eerder dan na een kwartier mogen gaan 
spelen. Daarnaast gaan we de kinderen iets meer verantwoordelijkheid geven, onder andere door het schoonhouden van 
de tafels en het opruimen van hun spullen. Zo hopen we de berg aan gevonden etensbakjes en bekers te verminderen.  

Waar we ook meer op gaan letten is het telefoongebruik. De telefoons mogen pas na het eten aan en wij willen u 
vragen om uw kind niet onder schooltijd/ lunchtijd te bellen. Mocht u uw kind willen spreken dan graag via het 

schoolnummer. Lunchkids heeft de volgende regels voor het telefoongebruik, waar wij als school achterstaan.  

 
Telefoon gebruik Lunchkids 

Als uw kind zijn/haar mobiel meeneemt naar school is dit geheel op eigen risico. Lunchkids kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade of diefstal. Er gelden de volgende regels voor het gebruik van een telefoon; 

- Dit is alleen toegestaan voor kinderen die in groep 7 en 8 zitten; 
- Spelen op je telefoon mag alleen binnen in de telefoonhoek; 

- We maken geen foto’s of filmpjes van elkaar; 
- We maken geen gebruik van What’s app en er wordt niet gebeld; 

Wanneer kinderen zich niet aan deze regels houden mogen zij de volgende dag geen gebruik maken van hun mobiel.  
 
Verder gaan we de komende tijd kijken of er meer materiaal beschikbaar kan komen waar de kinderen mee kunnen 

spelen. De kinderen hebben aangegeven dat ze meer in de speelzaal willen spelen. Doordat er maar net genoeg 
vrijwilligers zijn, kunnen we dit niet inwilligen. Ze komen dan ogen tekort bij het buitenspelen. Gelukkig spelen er veel 

kinderen graag buiten. 
Dit alles bij elkaar genomen gaan we de overblijfmomenten op kleine zaken aanpassen en hopen we zo aan alle 

behoeftes van de kinderen tegemoet te komen.  
Wat we wel zien en horen is dat nieuwe ouders meer gebruik maken van het overblijven en daar ook positief over zijn. 

Aan de andere kant wordt het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker. Hieronder vindt u een oproep. Op dit moment 
blijft het overblijven nog zoals het is, een vrijwillige keuze om het thuis te eten of op school. Hoe dit in de toekomst gaat 
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worden, is onzeker. Voor het team van de Hendrik Boogaard blijft voorop staan dat het voor de kinderen zo goed 

mogelijk geregeld dient te zijn. 
 

Conny en Marca 
 

 
 

 

 


