
 

 

 

 

 

Ons fotoalbum. 
In de eerste paar weken hebben we al verschillende leuke dingen gedaan. Dit delen we graag met u 

in woord en beeld. Wat hebben we genoten van het brand en waterfeest van de OR. En wat staan er 

spannende foto’s op de website van het brandweerbezoek. Om te mogen blijven doen hebben we 

jaarlijks uw toestemming nodig. Onderaan deze Klepper staat het toestemmingsformulier. Deze kan 

geprint en meegenomen, maar ook gemaild terug naar school. Geeft u geen toestemming dan 

nemen we dat op in onze administratie. Dan komt uw kind niet op de foto of wordt onherkenbaar 

gemaakt.  

Verslag ouderavond. 
We kijken terug op een prettige avond vol informatie, gastsprekers, goede inbreng van ouders en 

lekker actief met ICT bezig zijn.  

-We hebben besproken dat qua leerlingenaantal de school er goed voor staat. Maar ook dat er in 

de toekomst nog wat spannende momentjes zijn. 

-De kinderen leren wat ze moeten leren binnen de mogelijkheden die hen past. 

-De TSO geeft aan er heel veel zin in te hebben. Ze zoeken een oproepkracht voor dit leuke werk. 

Samen met de ouders is besloten dat we gaan werken met vooraf te kopen strippen. Dit voorkomt 

betalingsachterstanden en gedoe achteraf.  

-De MR heeft afscheid genomen van Annemarie. Zowel de school als de mede 

medezeggenschapsraadleden hebben haar positieve inbreng erg gewaardeerd. Annemarie bedankt 

voor je jarenlange inzet! 

-De komende jaren wil de school inzetten op technieken (in de breedste zin van het woord). Met 

behulp van de modernste techniek is een woordweb gemaakt door de ouders. De kinderen hadden 

dat al eerder gedaan. Uit beide webben kwam bouwen als meest genoemd. Dus gaan we 

binnenkort slopen. 

-Tot slot is er gesproken over onder andere het oud papier.  

Iedereen bedankt voor de inbreng! 

 

MRtechniek. 
E10, E5, diesel, waterstof, lpg, stroom…. Het is misschien niet zichtbaar maar zonder de goede 

brandstof loopt uw auto niet bepaald goed. Beleid is de brandstof voor een basisschool. Het is 



misschien niet zichtbaar maar zonder goed beleid loopt de school niet goed. Het functioneren van 

uw kind, de leerkracht, de inspectiebeoordelingen en de financiën draaien allemaal op beleid. Soms 

is beleid een heus boekwerk, soms een A4tje. De MR bekijkt of het betreffende beleid goede 

brandstof is voor de school. Een leuke en belangrijke taak. Ook mag de MR de directeur advies 

geven. Nieuwsgierig? Draai gerust vrijblijvend een vergadering mee. 

Ik ga op reis. 
De kinderboekenweek heeft als thema “Vervoersmiddelen, Reis mee!” 

17 oktober gaan we op reis naar Meppel. Daar gaan we iets heel bijzonders doen.  

We gaan met de bus en de trein. Let Op! 

17 oktober verzamelen we op de parkeerplaats bij Hanekamp. De bus vertrekt 8.45 uur. Dus wees 

daar uiterlijk 8.40 uur. De bus wacht niet! 

Om 12.15 uur zijn we dan weer terug bij Hanekamp. De onderbouw wordt met de auto naar school 

gebracht en zal daar niet veel later zijn. De bovenbouw gaat lekker wandelen en zullen rond 12.30 op 

school arriveren. Vanaf die middag kunt u ook de resultaten van alles wat we aan de kinderboekweek 

gedaan hebben bekijken. De tentoonstelling blijft nog wel even staan dus loop gerust binnen 

wanneer het u uitkomt. 

Leerlingenraad. 
Het afgelopen schooljaar is er weer heel veel geregeld door de leerlingenraad. Wekenlang 

verzorgden ze een gezonde pauzehap, er is een fantastische yoga sessie georganiseerd en zijn er 

goede WC afspraken zichtbaar gemaakt. De klapper was wel de boekenmarkt voor KIKA waar wel 

€146,00 is opgehaald voor dit goede doel. 

Komend jaar is er weer een nieuwe leerlingenraad. Vrijdag 11 oktober zijn de verkiezingen. Zit je in 

groep 4 t/m 8, dan mag je je ideeën presenteren en wie weet zit jij wel een jaar in de leerlingenraad.  

TSO. 

“GOUDEN REGELS OVERBLIJVEN” 

 

Om het overblijven zo gezellig mogelijk te maken zijn er een aantal regels. We zouden het 

fijn vinden als u dit met uw kinderen doorneemt. 

- Voordat er begonnen wordt met eten is er altijd een moment van stilte. Dit is ook na 

afloop van het eten. 

- Er mogen GEEN tassen op tafels ivm omvallen van bekers. 

- Er wordt niet gelopen met eten of drinken. 

- Het eten / drinken dat overblijft gaat mee terug in de tas. Als ouder weet u wat uw 

kind daadwerkelijk eet / drinkt. 

- We gaan voor een zo gezond mogelijke middaglunch. Koekjes zijn erg lekker maar 

bewaar die alstublieft voor thuis. Het is voor andere kinderen die het niet meekrijgen 

toch een beetje raar.  

- Als overblijfteam gaan wij ervan uit dat u weet hoeveel uw kind eet en drinkt. Geef 

daarom niet onnodig veel mee. 

- Het schoolteam wordt ingelicht als we zien dat uw kind “slecht/weinig” eet of veel 

snoep bij zicht heeft. 



- Nieuwe/jonge kinderen krijgen extra aandacht om in de groep te leren eten en 

drinken. Het is best spannend om met zoveel kinderen samen te lunchen. 

- De kinderen zijn verdeeld in 2 groepen met eten. Dit is gelijk aan de indeling van de 

klassen. 

- We hebben als uitgangspunt dat de kinderen na het eten zoveel mogelijk even naar 

buiten gaan om lekker te kunnen spelen. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld.  

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

17 oktober Afsluiting kinderboekenweek Op Reis  

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie  

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

In de onderbouwbrieven stond: 

Onze enthousiaste leerlingen kunnen nu ook thuis aan de slag. Ze hebben een inlog voor rekentuin. 

Daarnaast hebben ze allerlei leuke boekjes mee om thuis verder te lezen. 

In de bovenbouwbrieven stond: 

Onze enthousiaste leerlingen hebben gekozen voor huiswerk. Ze werken aan meten is weten, wie 

schrijft die blijft met allerlei leuke schrijfactiviteiten. En groep 8 heeft de eerste info over het VO. 

Rooster oud papier 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Scheerwolde 4 oktober 2019, 

Beste ouders, verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Zoals elk jaar inventariseren we of er wijzigingen zijn in 

belangrijke gegevens. Dit vindt u op de voorkant van dit formulier. Op de achterkant wordt er 

jaarlijks toestemming gevraagd voor het gebruiken van foto’s voor onze site en facebookpagina. 

Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht. Dit betekent dat u actief toestemming moet verlenen 

voor dit schooljaar. Zonder uw toestemming komt uw kind of niet op de foto of wordt onherkenbaar 

gemaakt voor plaatsing van de desbetreffende foto. We hopen echter op uw toestemming want ook 

voor u is het leuk foto’s van de activiteiten te zien.  

Naam leerling: …………………………………………………………………………….Groep: ……………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………….Postcode: …………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………… 

E-mailadres:………………………………………………………………………………….. 

Ouders/verzorgers zijn te bereiken via de volgende telefoonnummers: 

Telefoon thuis: ………………………………………………………………............geheim: ja / nee 

Naam:………………….……….Mobiel nummer ………………………………….geheim: ja / nee 

Naam:…………………………..Mobiel nummer ………………………………….geheim: ja / nee  

       

Evt. waarschuwingsnummer: …………………………………………………….Naam:…………………………. 

        0 werk 

        0 buren 

        0 familie 

        0 anders 

Naam huisarts: ……………………………………………………....Tel.: ……………..……………. 

Naam tandarts:……………………………………………………....Tel.:……………………………. 

Evt. Buitenschoolse Opvang: …………………………………..Tel.:…………………………… 

Allergieën: …………………………………………………………………………………..………………. 

Medicijngebruik: …………………………………………………………………………………………. 

Andere bijzonderheden:……………………………………………………………………………….  



(Als een kind onder schooltijd medicatie moet gebruiken, laat u dan op de hoogte stellen van het  

medicatieprotocol van de school. Dit protocol kunt u opvragen bij de directie.) 

 

Andere vertrouwelijke zaken die u belangrijk vindt kunt u altijd doorgeven aan de groepsleerkracht 

en/of de directie. 

 

 

Op dit blad kunt u toestemming geven voor de volgende zaken in het schooljaar 2019/2020. Graag 

aankruisen waar u toestemming voor verleent. 

 

O  Ouders geven de school toestemming om met hun kind in geval van nood naar een ziekenhuis te 

gaan. 

O  Ouders geven toestemming dat de school op excursie mag met hun kind. 

O  Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren op de website. 

O  Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren op facebook. 

O  Ouders geven toestemming dat de school foto’s van hun kind mag publiceren in de 

schoolkalender. 

O  Ouders geven toestemming hun naam te noemen i.v.m. rooster oud papier en dergelijke zaken. 

 

 

Naam   : 

_____________________________________________________________ 

Ouder/verzorger van : 

_____________________________________________________________ 

Plaats   : 

_____________________________________________________________ 

Datum   :  

____________________________________________________________ 

Handtekening  : 

_____________________________________________________________ 

 

We beseffen ons dat het even een klus is. Daarom danken we u hartelijk voor de genomen moeite. 

We hopen de brief ingevuld terug te zien op school. Dit kan ook via de mail. Op naar een leuk en 

veilig schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 

 

BS De Lepelaar. 

 


