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Datum
01-02
01-02
01-02
06-02
06-02

Groep
4
6
5 t/m 8
ouders
1 t/m 8

Activiteit
08.30 museum Meermanno
Smaakles bij Koppert Cress
voorleeswedstrijd
spreekuur SKT
eerste rapport

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Bobbie Doornbos nieuw
op school gekomen in groep 1B. We wensen
Bobbie een hele fijne tijd toe op De Blinkerd.
Afwezig
Dinsdagmiddag 29 januari is Rob de Ruijter voor
overleg afwezig. Christianne van Gulik is dan in
groep 5.
Woensdag 30 januari en vrijdag 8 februari is Evert
van den Bos afwezig.
Donderdagmorgen 7 februari zijn Huig Taal en
Evert van den Bos afwezig i.v.m. directieberaad
PCPOW.
Excursies
Vrijdag 1 februari gaat groep 4 naar het museum
Meermanno in Den Haag. Busvervoer is geregeld.
De bus vertrekt om 8.30 uur, dus op tijd aanwezig.
Ook op vrijdag 1 februari gaan de groepen 6A en
6B naar Koppert Cress voor de excursie
“Smaakles”. Heel veel plezier en leuke lessen
toegewenst.
Voorleeswedstrijd
Vrijdagmiddag 1 februari sluiten de groepen 5 t/m 8
de voorleesdagen af met een voorleeswedstrijd.
Per klas wordt er een klassenkampioen gekozen.

Deze leest 1 februari voor aan de hele bovenbouw.
De aanwezige leerkrachten kiezen met elkaar de
kampioen van De Blinkerd. Voordat de leerlingen
beginnen met lezen benoemen ze kort de titel en
schrijver van het boek en waar het boek over gaat.
Wat is er al gebeurd? In de groepen worden
komende week voorrondes gehouden.
Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Woensdag 6 februari is er van 8.30 uur tot 9.30 uur
weer een inloopspreekuur van het Sociaal
Kernteam Westland in de spreekkamer grenzend
aan de centrale hal.
Eerste rapport
Woensdag 6 februari krijgen de groepen 2 t/m 8 het
eerste rapport mee naar huis (groep 1 dus nog
niet). De groepen 1 en 2 krijgen deze dag een
plakboek mee met werkjes van de afgelopen
periode.
Schoolspot: software en hardware met korting
Schoolspot.nl is dé ICT-webwinkel voor het basisen speciaal onderwijs waar ouders en medewerkers
met veel korting officiële software, hardware en
andere ICT-gerelateerde producten kunnen
bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en
dat wil onze school u niet onthouden! Op
www.schoolspot.nl kunt u zich registreren. Zodra
onze Schoolspotbeheerder uw account dan
geaccordeerd heeft, kunt u gebruik maken van uw
account.
Kiss & Ridezone
De Kiss & Ridezone functioneert tot nu toe prima.
Nog even enkele tips op een rijtje:





rij zo ver mogelijk door voordat u uw kind
laat uitstappen, zodat er meer auto’s de
K&R-strook op kunnen;
rij direct weg als de kinderen zijn uitgestapt.
Dit voorkomt inhalen via de binnenbaan.

Poelenburgh autoluw
Het is de bedoeling dat auto’s bij het brengen en
halen van de kinderen niet de Poelenburgh in
rijden. In de Poelenburgh komen veel kinderen met
de fiets naar de fietsingang. Auto’s in de
Poelenburgh veroorzaken snel een onveilige
situatie vanwege het grote aantal fietsers. Dus hou
de Poelenburgh autoluw.
Parkeren
Er is voldoende parkeerplek rondom de school.
Vooral de parkeerplaats bij de tennisvereniging
biedt voldoende plek om gemakkelijk en veilig te
parkeren. Maak daar a.u.b. gebruik van.
Ook hier even een aantal zaken op een rijtje:
 niet parkeren bij de gele stoeprand in de
bocht;
 hou de bocht vrij. De doorgang blijft breed
en overzichtelijk en levert minder
gevaarlijke situaties op.
Help mee om de omgeving van de school veilig te
maken en te houden.
Dit waren de mededelingen van deze week.
Mede namens de collega’s wens ik u een heel fijn
weekend.
Met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

