
Woordje vooraf 

Beste ouders, verzorgers, 
Hierbij de eerste INFO “het Gekwaak” van dit schooljaar. De vakantie lijkt 
inmiddels al weer lang geleden en alle groepen draaien alsof de kinderen niet zijn 
weggeweest! Alle groepen zitten inmiddels weer in het ritme. Uiteraard is de 
eerste periode weer spannend met vele nieuwe indrukken. Een nieuwe klas, een 
nieuwe leerkracht en nieuwe kinderen die zijn gestart.  
Het team heeft weer mooie, nieuwe ideeën voor dit schooljaar om ons onderwijs 
te verbeteren.  
Deze weken hebben we voor de tweede keer de startgesprekken met ouders 
gevoerd. Ik denk dat dit goed past bij de slogan van de school: Oog voor elk kind. 
We vinden het prettig om snel in het schooljaar in gesprek te gaan met de 
ouders. Kijken we op dezelfde manier naar uw kind? Wat zijn de wederzijdse 
verwachtingen en zijn er nog veranderingen die wij als school in het begin van het 
schooljaar moeten weten? Ook horen we van vele ouders terug dat zij dit prettig 
hebben ervaren.  
Ook hadden we de organisatie van de middagen en avonden anders gepland. 
Doordat ouders en kinderen op een andere manier werden ontvangen en 
doordat er niemand op de gang, voor de lokalen hoefden te wachten, was er veel 
meer rust in de school waardoor er goede gesprekken gevoerd zijn. 
  
Wij kijken terug op een goede start van het schooljaar en gaan er weer alles aan 
doen om er een mooi, leerzaam jaar van te maken!  
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Loop gerust eens bij mij binnen!  
 
Met vriendelijke groet,                   
Marcel Peters                               
Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! 
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Kalender: 
Agenda 

Vrijdag 21 september 

Groep 2 vrij  

Maandag 24 september 

Studiedag, groep 1 t/m 8 

vrij 

Dinsdag 25 september 

8.45-9.45 uur kijkuurtje  

Woensdag 26 september  

Schoolfotograaf  

Woensdag 3 oktober  

Opening 

Kinderboekenweek  

Donderdag 11 oktober  

Afsluiting van de 

Kinderboekenweek.  

Vrijdag 12 oktober 

Groep 2 vrij  

15 oktober t/m 29 

oktober  

Herfstvakantie  
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Even voorstellen: 
Yvonne Maas 
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Yvonne Maas, 40 jaar oud. Dit schooljaar ondersteun 
ik (als adjunct-directeur) directeur Marcel en het team bij allerlei werkzaamheden. 
Ik werk nu 17 jaar voor stichting LeerSaam. Ik ben begonnen in Etten-Leur op OBS De 
Bombardon als leerkracht in de bovenbouw.  Na 10 jaar maakte ik een overstap naar OBS De 
Leest in de Schoenmakershoek. Daar heb ik met plezier in de bovenbouw lesgegeven, sociale 
vaardigheidstrainingen gegeven en gewerkt als bovenbouwcoördinator.  
Daarna heb ik het (zwangerschaps)verlof van de directeur vervangen. We zijn na het verlof 
samen, als directie, verder gegaan. Ik in de functie van adjunct-directeur. Dit doe ik nu 3 jaar.  
Op maandag en dinsdag blijf ik werken als adjunct-directeur op OBS De Leest. Op vrijdag werk 
ik voor De Springplank. 
Afgelopen jaar heb ik mijn studie voor (vakbekwame) schoolleider afgerond. Ik vind het een leuke uitdaging een 
kijkje te nemen in een andere keuken, De Springplank. Ik heb al veel positieve verhalen gehoord en hoop ook een 
bijdrage te kunnen leveren aan deze fijne school. 
Ik heb een zoontje (Jip) van 8 jaar oud. Fotografie, yoga, lezen en lekker eten zijn hobby’s naast mijn werk. 
Ik hoop u snel een keer te ontmoeten! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afspraken 2018-2019 

 
Aan de start van het nieuwe schooljaar hebben we met het team nog eens goed onze gezamenlijke afspraken 

onder de loep genomen en hier en daar aangepast. De vernieuwde afsprakenlijst is te vinden op onze 

website: www.springpankettenleur.nl 

 

                    
Meenemen van jonge broertjes en zusjes 

In het nieuwe jaar vragen wij ouders om jonge broertjes en zusjes niet mee te nemen wanneer u zich als 

hulpouder heeft opgegeven. We hebben uw aandacht dan echt hard nodig bijvoorbeeld bij de begeleiding 

van een groepje kinderen. 

Ook tijdens de kijkuurtjes vragen we jongere broertjes en zusjes niet mee te nemen. We merken dat de 

kijkuurtjes steeds drukker bezocht worden en dat het voor de kinderen veel onrust geeft wanneer er dan ook 

nog extra kleine kinderen in het lokaal zijn. Dank voor uw medewerking! 

 

                 
Schoolfruit 

Ook dit schooljaar hebben we ons als school opgegeven om mee te doen met het schoolfruit wat kinderen 3 

dagen per week van ons ontvangen. 

We hebben nog niet gehoord of we hieraan mee mogen doen. Dit hoort u later van ons. We vragen ouders 

met klem om te zorgen voor een gezond tussendoortje.  We zien steeds vaker dat kinderen ongezonde 

koeken, snoep of chocola mee naar school krijgen. Uiteraard krijg je in de klas scheve gezichten van de 

kinderen als we dit gaan toestaan. Geef daarom uw kind een gezond tussendoortje mee naar school en bij 

voorkeur fruit! Ook hiervoor alvast dank voor uw medewerking!  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

Fietsen plaatsen in de fietsenrekken 

Wilt u met uw kind meekijken dat ze de fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken? Zo houden 

we samen het deel rond de school netjes en hebben we meer ruimte! 

 

 

 

 

 

                                              
 

Kinderdisco  

Ook dit schooljaar is er geregeld een hele leuke kinderdisco in de Vleer. Noteer de data vast in uw agenda: 

14 september 

26 oktober 

7 december 

8 februari 
29 maart  

24 mei 

28 juni 

 

                                    



  Thema: Spullen & Smullen 
Wanneer: 

Op zaterdag 22 september van 12 tot 17 uur in en 

rondom De Vleer, Kraanvogel 22. 

Doel: 

• Met elkaar en voor elkaar 
• Ken je buurt, wat speelt er in de wijk? 
• Jong ontmoet oud. 
• Waar en bij wie kan ik terecht? 

Wat staat er: 
• Een groot podium 

• Stormbaan van ong 25 meter, springkussen voor de kleintjes 

• Eten en drinken van verschillende culturen 

• Marktkraampjes ( voor commerciële doeleinden te huur ) 
 

Activiteit: 
• Zang 

• Dans 

• Muziek 

• Kokkerellen 

• Sjoel / koersbal 

• Loterij 

• Modeshow 

 
 
 
 
 
Voor Wie: 

• Iedereen die een leuke gezellige middag wil hebben 

• Mensen die wat te verkopen hebben of hun kookkunst willen laten zien 

• Iedereen die zijn talent wil showen 

• Als bezoeker van de wijk- / burendag 
 

Informatie: 
Wil je meer informatie over kraamhuur, je talenten showen of wil je je aanmelden om mee 
te helpen op deze dag mail dan naar: 

 secretaris@wijkbelanghooghuis.nl 

We zien u graag op 22 september 
     

 

 

 

  



 


