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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit nieuw begonnen schooljaar. Deze nieuwsbrief lijkt wel een 
bedelbrief. We hebben uw inbreng en iets van uw tijd nodig. We hopen u in de volgende nieuwsbrief graag 
over de mooie ontwikkelingen op school te vertellen. 
 
OUDERAVOND 
Woensdagavond 23 augustus jl. kwamen we bij elkaar tijdens de informatie/ouderavond. We waren blij 
met de belangstelling. Met zoveel betrokkenen te luisteren naar het betoog van de heer M. Karels. Was 
geen straf. We dachten na over de invloed van de leefomgeving op de leerprestaties van leerlingen. Hoe we 
het leren kunnen activeren door situaties uit het alledaagse leven van onze kinderen te bespreken. Kortom 
een mooie interactieve avond. Ouders, dank voor uw bijdrage! In de bijlage vindt u de 
PowerPointpresentatie  van de lezing in pdf formaat. 

 
OVERBLIJVEN 
Er zijn te weinig overblijfouders. Om die reden kan geen definitief overblijfrooster worden gemaakt. Voor 
de eerste twee weken van het schooljaar is nu een tijdelijk rooster gemaakt. 
De school doet een dringende oproep om u op te geven als pleinwacht na het overeten. Van 12.25 uur tot 
13.00 uur. We rekenen erop dat we gezamenlijk onze verantwoording hierin nemen. Wilt u deze dringende 
oproep op korte termijn beantwoorden door middel van een mailtje naar groep8leerbroek@outlook.com 
(juf Anja). Wilt u naam, telefoonnummer, naam oudste kind op school èn de dag(en) van uw voorkeur  
doorgeven? We hebben nog ongeveer 30 ouders nodig. 
 
BRIGADIEREN 
Ook voor het brigadieren zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen helpen. Op sommige momenten 
staat er geen ouder bij het zebrapad. Wilt u helpen de veiligheid van onze kinderen te bevorderen? Stuur 
dan een mail naar directie@pcbsleerbroek.nl. Wilt u in de mail uw naam en de voorkeur voor de dag(en) 
opgeven?  
 
BIEBMOEDERS GEZOCHT! Oproep van Dorien Barneveld. 
Vind je het leuk om kinderen te helpen? Wil je wat doen voor onze school? En ben je beschikbaar op 
maandagochtend of vrijdagmiddag? Dan zijn we op zoek naar jou! We zijn dringend op zoek naar een 
aantal moeders die willen helpen met de schoolbieb. Met name op vrijdagmiddag is er een tekort aan 
biebmoeders.  
Als biebmoeder neem je de reeds geleende boeken van de kinderen in en als zij het nieuwe boek hebben 
uitgezocht leen je dit via de computer weer uit. Het is beide momenten in de week een uurtje werk, op 
maandag begin je om half 9 en op dinsdag om kwart over 1. We werken via een vooraf opgesteld rooster, 
dus je weet altijd wanneer je aan de beurt bent. Hoe vaak dit is, hangt af van het aantal moeders die mee 
willen helpen. We hopen op een aantal enthousiaste reacties. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, 
kun je contact opnemen met Dorien Barneveld, 0345-505692.  
 
HULP BIJ PRACTISCHE VERKEERSLESSEN 
Voor dit schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen met de praktische 
verkeerslessen. Waarschijnlijk worden de lessen gehouden op een aantal dinsdagmiddagen of 
woensdagochtenden. Wilt u ons helpen? Mail dan naar directie@pcbsleerbroek.nl.  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Tijdens de luistergesprekken liggen de gevonden voorwerpen in de hal op de tafel. Wilt u meenemen wat 
van u is? Alles wat niet wordt opgehaald, gaat naar een goed doel. 
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VAN DE MR 
31 augustus en 5 september zijn op school de luistergesprekken. Dit betekent dat u als ouders bijna 
allemaal in de school komt. De laatste spreekavond was de oudergeleding aanwezig zodat u hen kon 
benaderen voor eventuele vragen of om  andere zaken te melden. De zaken die toen genoemd zijn, hebben 
wij in de laatste M.R. vergadering besproken. Dit willen we nog terugkoppelen naar betreffende ouders. De 
aankomende avonden lukt het echter niet voor de oudergeleding om aanwezig te zijn. Helaas! 
Maar als u nog zaken heeft die u graag met ons wilt delen dan kunt u deze mailen naar:  
chgoedhart@solcon.nl  
Onze eerste vergadering is D.V. dinsdag 12 september. 
 
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Op maandag 28 augustus jl. hebben wij als activiteitencommissie vergaderd. We hebben weer een aantal 
leuke activiteiten in de planning. Zo hebben we in oktober de traditionele krakelingenactie en willen we dit 
jaar met alle kinderen op school ontbijten op 9 november. Natuurlijk zijn er nog meer acties, maar daar 
hoort u later van. Voor elke activiteit krijgt u vooraf bericht. We hopen op een mooi, leerzaam en gezellig 
schooljaar. 
 
FOTOGRAAF 
Op D.V. 7 september hoopt de fotograaf naar school te komen om groepsfoto’s te maken van elke groep. 
Wilt u er zorg voor dragen dat uw kinderen zoveel als mogelijk op school zijn? 
 
ONTRUIMINGSOEFENING 
Voor D.V. 15 september staat een ontruimingsoefening gepland. Hiermee willen we graag de veiligheid en 
de snelheid van een ontruiming en controle testen. Alle klassen oefenen in de komende weken de route die 
ze moeten lopen bij een ontruiming. In de volgende nieuwsbrief hopen we u een korte evaluatie te geven. 
 
LUIZEN 
Helaas zijn er tijdens de laatste controles weer een aantal luizen en neten ontdekt. Omdat het in 
verschillende klassen is, kan het zijn dat er ook luizen zijn overgesprongen naar uw kind. D.V. aanstaande 
maandag zal er weer gecontroleerd worden in groep S/1/2 B, 3 en 7. Als uw kind in een van deze groepen 
zit, wilt u dan uw kind extra goed controleren? Als u luizen en/of neten ontdekt, kunt u het behandelen met 
luizenshampoo en goed kammen met een luizenkam. Zie voor meer informatie de website van het RIVM. 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis  
 

Mede namens het team ontvangt u een  
vriendelijke groet, 

J.P.R. Pannekoek  

 

DATA D.V.  
Luistergesprekken 31-8, 5-9 
Schoolfotograaf 7-9 
Spreekuur  14-9, 19-9, 28-9, 3-10, 12-10, 26-10, 31-10 
Ontruimingsoefening 15-9 
Inloopkwartier  9-10 11:45 – 12:00 uur  
Herfstvakantie  16-10 t/m 20-10  
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