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Bingoooo! 
Nog één week en dan is het zo ver: de bingo! Op 
vrijdag 16 november van 18.00 tot 20.00 uur 
maken we er samen een heel  gezellige 
vrijdagavond van. We hebben prachtige prijzen 
en prijsjes voor volwassenen en kinderen.  
 
De opbrengst van de bingoavond is voor twee 
doelen: we sparen voor een nieuwe  
geluidsinstallatie èn we zamelen geld in voor ‘Het 
vergeten kind’. Deze organisatie zet zich in voor 
kinderen in Nederland die het vanwege bepaalde omstandigheden niet zo goed hebben. Meer 
lezen? Kijk op deze website https://www.hetvergetenkind.nl.  
 
Bingokaarten en consumptiebonnen kunnen op de avond zelf worden gekocht maar ook op 
donderdag 15 november om 15.00 uur en vrijdagochtend 16 november vanaf 8.15 uur. 
 
Denkt u nog even aan het inleveren van het strookje?  
 

Open dag 
Volgende week woensdag 14 november is het open dag 
op school. U hebt daarover een flyer ontvangen die u aan 
geïnteresseerde buurtgenoten kunt geven. Van 9.00 tot 
11.00 uur is iedereen uitgenodigd om vrijblijvend kennis 
te maken met onze school. Wij hopen op een mooie 
opkomst. 
 
 

 

Continuroosters 
Nog even en dan krijgen we alweer bezoek van Sinterklaas. Sinterklaas is bij ons te gast op 4 
december. Die dag houden we een continurooster aan. Dat betekent dat alle kinderen tussen de 
middag op school blijven en een broodje van thuis eten. Het overblijven is die dag gratis. De dag 
duurt tot 14.00 uur. 
 
Ook op donderdag 20 december houden we een continurooster aan. Dit in verband met het 
kerstfeest. 
 

Parkeren bij school 
De stratenmakers vorderen gestaag. De Van den Berghlaan komt er weer netjes uit te zien. De 
planning is dat het stuk tussen de Boslaan en de Nieuweweg eind december gereed is. Het stuk 
voor onze school is al klaar. Ik begrijp dat de verleiding groot is om de straat in te rijden en de 
auto ter hoogte van het kleuterplein te parkeren om de kinderen op te halen. Ik wil u echter 
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vragen om dit niet te doen. De situatie is nog niet helemaal normaal en als er dan tòch wordt 
geparkeerd kan dit leiden tot vervelende situaties. Zo hadden wij vorige week met spoed een 
ambulance nodig, maar deze had moeite om snel een plek bij onze school te vinden. Daarom de 
volgende oproep: helpt u mee om de schoolomgeving veilig te houden? Parkeer op een veilige 
plek iets verder van school. Alvast hartelijk dank!  
 

Nog enkele overblijfouders gezocht 
Voor de maandag hebben we nog een overblijfouder nodig. Het mogen er natuurlijk ook een paar 
zijn die bij tourbeurt willen overblijven op maandag. Wist u trouwens dat overblijfouders een 
kleine financiële vergoeding krijgen voor hun werk? Per keer (we rekenen 2 uur) ontvangt de 
overblijfouder € 9,00. 
 

Hoe staat het met de nieuwbouw? 
Ik had het aan het begin van dit schooljaar al voorspeld: 
een nieuwbouwtraject duurt vaak lang. En er is ook nog 
helemaal niets zichtbaar. Toch gebeurt er achter de 
schermen heel veel, met andere woorden: ‘de trein is 
allang vertrokken.’ Het team van de school, de 
medezeggenschapsraad en de SKH (peuterspeelzaal De 
Ontdekking) zijn al weken bezig onder leiding van een 
extern deskundige om een programma van eisen op te 
stellen voor het nieuwe gebouw. In zo’n programma 
omschrijven we aan welke eisen het nieuwe gebouw 
moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal lokalen, 
maar ook of lokalen met elkaar moeten kunnen worden 
verbonden voor samenwerking. Er staat bijvoorbeeld 

ook in dat we graag werkplekken willen hebben waar kinderen ongestoord kunnen samenwerken. 
En ook dat we onze bibliotheek een mooie centrale plaats in het gebouw willen geven. Naast een 
waslijst aan wensen en eisen, vinden we het ook belangrijk dat het gebouw duurzaam en 
energiezuinig wordt. Dat is in een tijd waarin natuur en milieu onder druk staan extra belangrijk.  

Het programma van eisen moet in december definitief worden vastgesteld. Daarna kunnen we in 
gesprek met de gemeente. Een heel belangrijk punt in de contacten met de gemeente is natuurlijk 
de vraag waar de school wordt gehuisvest tijdens de nieuwbouw. Het ligt in ieder geval in de 
bedoeling om zo dicht mogelijk bij de huidige locatie een onderkomen te vinden of te plaatsen.  
Zodra er meer nieuws is, laten we dit zo snel mogelijk weten. 
 

Gehoorschade 
1.100.000.000 jongeren lopen wereldwijd risico 
op gehoorschade door harde muziek.  
Gehoorschade komt steeds jonger voor. Het 
ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor 
beschadigd raken. Dit kan het gevolg zijn van 
ouder worden, dat is natuurlijke slijtage. Maar 
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trilharen beschadigen ook door te veel blootstelling aan harde geluiden. 

Wist u dat…. 

- een piep in het oor een teken van gehoorschade is? 
- 1 op de 4 kinderen na het muziek luisteren wel eens een piep in het oor heeft?  
- geluid boven 80 decibel al schadelijk kan zijn voor het gehoor?  

Wat is te hard? Lees meer over hoe u uw kind kunt beschermen tegen gehoorschade. Uw kind kan 
zelf online testen hoe goed hij of zij hoort met de Kinderhoortest (6-12 jaar) of de Oorcheck 
hoortest (vanaf 12 jaar). 

Twijfelt u aan het gehoor van uw kind? U kunt 
u altijd een hoortest af laten nemen bij de 
assistente jeugdgezondheidszorg. Een 
afspraak maken kan via 023-7891777 op 
werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 
17.00 uur.  

 

 

 

 

 

Kalender  
woensdag 14 november open dag (9.00 – 11.00 uur) 
vrijdag 16 november  bingoavond (18.00 – 20.00 uur) 
maandag 19 november  voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
maandag 19 november  sinterklaasversieravond (info bij 
    Oudervereniging) 
woensdag 21 november gemeenteraadsverkiezingen  
    (stembureau op school) 
woensdag 21 november voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
donderdag 22 november voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
vrijdag 23 november  Nieuwsflits nummer 6 
 
 


