
 

 
 
 
 
 
NUMMER 8, 6 januari 2023 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u zoals beloofd een extra infobrief met een aantal korte mededelingen. 
 
Ik hoop dat u fijne kerstdagen en een goede  jaarwisseling heeft gehad en dat u samen met familie en 
kind(eren) heeft kunnen genieten van de kerstvakantie.  
Ik wens u namens het team een gelukkig en gezond 2023 toe. 
 

Binnenkomst/aanvang lessen  
Komende maandag begint de school weer en het is goed om u nog even te vertellen hoe de binnenkomst 
van de leerlingen nu geregeld is.  
Om 8.20 uur gaat de eerste bel en kunnen de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar binnen. 
Ouders van groep 1 en 2 mogen dan ook met hun kind(eren) mee naar de klas.  
De leerkrachten van groep 4 t/m 8 komen buiten en wachten op het plein tot de bel van 8.25 
uur gaat. Groep 8 gaat dan eerst naar binnen, gevolgd door groep 4/5 en groep 6/7 gaat als 
laatste naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. 
In de gang kan het ’s ochtends erg druk zijn en daarom het dringende verzoek om alleen met 
kinderwagens en of buggy’s binnen te komen als het niet anders kan.  
 

11 januari Studiemiddag 
Komende woensdagmiddag 11 januari heeft het team de laatste cursus van de Kanjertraining. De kinderen 
zijn dan om 12 uur vrij. 
 

17 januari ANWB Streetwise 
Op dinsdag 17 januari komt de ANWB bij ons op school met een speciaal programma met praktische en 
interactieve verkeerslessen voor alle groepen. 
Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. 
Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met 

speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, 
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt 
de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 
In de loop van volgende week ontvangt u het definitieve programma voor 
deze dag. 
 

 
Schoonmaakweek 23 januari-27 januari 
Zet u dit alvast in uw agenda. In deze week willen we samen met de ouders de 
ruimtes en materialen een grondige schoonmaakbeurt geven.  

 



Gevonden voorwerpen  
Voortaan worden na elke schooldag de handschoenen, sjaals, jassen en tassen 
die nog zijn blijven liggen opgeruimd. Tassen hangen we aan de kapstok, al de 
andere gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak. Deze bak staat in 
de hal bij de directiekamer.  
Mocht u iets missen, kijk dan even in deze bak.  
 

 
 
Kerstboominzameling 
Er zijn ook dit jaar heel veel kerstbomen ingezameld bij de school. In een volgende informatiebrief maken we 
de opbrengst bekend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 


