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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 17 week 14, 5 april 2019 

 

 
12 april 
17 april 
18 april 

19 april 
21 en 22 april 

Koningsspelen 
Voetbaltoernooi groepen 5 en 6 
Sponsorloop Roparun en paasactiviteiten 

Goede Vrijdag -> start meivakantie 
Pasen 

 
Beste ouders,   

 
De verkeersweek was een groot succes. De kinderen hebben veel geleerd van de verkeerssituatie in de grote hal. De 

tekeningen heeft u vast zien hangen en ook de slogan van groep 5 was erg knap gemaakt. 
Nu het weer mooier wordt zien we dat er weer meer kinderen lopend of op de fiets naar school komen. Veel kinderen 

stappen ook netjes af voor ze het schoolplein opkomen en lopen met de fiets aan de hand naar een plek om de fiets 
neer te zetten. Daarna lopen ze verder het plein op. Om 12.00 uur en 15.00 uur geven wij de kinderen mee dat ze pas 
buiten het schoolplein weer mogen fietsen. Dit alles i.v.m. de drukte op het schoolplein en de ongelukken die anders 

kunnen gebeuren. Hier is in de verkeersweek met de kinderen over gesproken en gelukkig zien wij dat dit vaak al heel 
goed gaat. 

Gisteren hebben wij met het team een inspirerende middag gehad met Marco Bastmeijer van VierKeerWijzer. Hoe 
kunnen wij meer eigenaarschap aan de kinderen geven. Dit sluit weer mooi aan bij The Leader in Me waar wij volgend 

schooljaar de kinderen in mee zullen nemen. Aan het eind van dit schooljaar zult u de eerste tekenen daar al van zien! 
De ouderraad is weer druk met de organisatie van de Koningsspelen en de paasactiviteiten. Voor de groepen 4 t/m 8 zijn 

ze voor de Koningsspelen op 12 april nog op zoek naar hulpouders die bij de spelletjes willen staan. Wij hebben echt uw 
hulp nodig om de spelen door te laten gaan. U kunt zich aanmelden via orrh@hendrik-boogaard.nl. Alvast bedankt voor 

uw aanmelding. Wij duimen natuurlijk voor mooi weer, zodat wij er een mooie dag van kunnen maken. 
 
Conny en Marca 

 
 

OUD PAPIER 
Afgelopen week heeft de muziekvereniging voor de laatste keer het oud papier opgehaald. Nu zijn we op zoek naar een 

nieuwe vereniging of instelling die er blij mee is. Weet u iemand, dan horen wij dat graag. 
 

DENKTANK  
Op donderdagavond 4 april hebben wij met vijf ouders die zich hadden opgegeven besproken wat er naar aanleiding van 

de enquête over veiligheid verbetert kan worden op onze school. Fijn dat deze ouders ons een stap verder hebben 
kunnen helpen door mee te denken over de verschillende onderwerpen. Bij een volgende denktank hopen wij natuurlijk 
meer ouders te ontmoeten. Wij gaan er altijd vanuit dat u bij ons binnenkomt als er in uw ogen dingen verbetert kunnen 

worden en/of u iets over uw kind te weten wilt komen.  
Vooral communicatie was een aandachtspunt. Wij hebben natuurlijk Parro, Parnassys, de website en een 

Facebookpagina. Voor de ouders is Parro vooral het punt waar zij informatie willen vinden. Wij kunnen binnenkort ook 
de agenda aan Parro koppelen, zodat u hiervoor niet meer apart naar Parnassys hoeft te gaan. Ook dit wjw heeft u nu 

als bestand in Parro ontvangen. Wij horen graag of dit een verbetering is.  
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SPONSORLOOP 

Zoals u heeft kunnen zien, is de sponsorloop voor de Roparun verplaatst naar donderdag 18 april. Wij hopen natuurlijk 
dat u de kinderen aan komt moedigen! Hieronder het rooster. 

 
groep  1/2a 1/2b 1/2c 3a 4a 4/5b 5a 6a 6b 7a 7/8b 8a 

Naar 

park 

9:20 9:31 9:42 9:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 

Warm. 

up 
9:25 9:36 9:47 9:58 10:09 10:20 9:28 10:42 10:53 11:04 11:15 11:26 

lopen 9:35 9:46 9:57 10:08 10:19 10:30 10:30 10:52 11:03 11:14 11:25 11:36 

klaar 9:45 9:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46 

terug 9:55 10:06 10:17 10:28 10:39 10:50 11:01 11:12 11:23 11:34 11:45 11:56 

 

 


