Nieuwsbrief januari / februari 2019

locatie Woud tel. 0228-512200; locatie Wendel tel. 0228-512665; www. hetvierspan.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berend Botje in locatie Woud
Zoals u vorige week in de mail heeft kunnen lezen, komt er na de meivakantie een
peuterspeelgroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in locatie Woud.
Eén van de lokalen van locatie Woud wordt ingericht voor de peuterspeelgroep en
het kinderdagverblijf. De buitenschoolse opvang komt in de aula.
Er wordt nog druk overlegd over praktische zaken. Als er meer details bekend zijn,
wordt dit natuurlijk naar alle ouders toe gecommuniceerd.
Voor meer informatie over Berend Botje kunt u bellen naar 088-2337000 of op hun website
kijken: https://www.berendbotje.nl/over-ons/nieuws/nieuwe-locatie-in-stede-broec
Wellicht ten overvloede, maar: deze voorzieningen zijn niet alleen voor leerlingen van locatie
Woud, maar voor alle kinderen die in de buurt wonen.

JeugdSportPas
Alle leerlingen kunnen met de JeugdSportPas (JSP) vier kennismakingslessen bij een sport
volgen, zonder direct lid te worden. Een goede manier om een sport te vinden die bij het kind
past. Dit kost slechts €6,-.
Aanmelden kan tot 14 februari via www.teamsportservice.nl/westfriesland/
Zie ook de digitale folder als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Inloopspreekuur Welzijn Stede Broec
Vanaf januari 2019 houdt Welzijn Stede Broec elke woensdag ochtend van 8.30–11.00 uur
inloopspreekuur op locatie Woud.
U kunt hier, als ouder, terecht voor vragen over diverse onderwerpen binnen zorg en welzijn.
Bijvoorbeeld:
• Hoe kan ik mijn kind begeleiden bij echtscheiding.
• Hoe kan ik mijn kind begeleiden bij rouwverwerking.
• Hoe kan ik mijn kind helpen bij sociaal-emotionele problemen.
• Hoe kan ik mijn kind helpen bij slaapproblemen.
• Hoe kan ik werk en gezin combineren.
Dit spreekuur (en eventueel vervolgtraject) is kosteloos.
Het is de bedoeling dat er bij het eerste contact gekeken wordt of ze iets voor u kunnen
betekenen. Zo ja, dan kunnen er nadere afspraken gemaakt worden.
Voor meer informatie of folders over Welzijn Stede Broec kunt u terecht bij Marianne Mantel
(IB-er).

Theatervoorstellingen
In het kader van het Kunstenplan Stede Broec gaan alle leerlingen dit jaar weer naar een
theatervoorstelling. De voorstellingen en data zijn inmiddels bekend. Alle voorstellingen vinden
plaats in Het Postkantoor.
•
•

Donderdag 28 maart
Dinsdag 21 mei

voorstelling ‘Zandkapers’
voorstelling ‘Wakker!’

•
•
•

Maandag 8 april
Dinsdag 9 april
Maandag 25 maart

voorstelling ‘Nachtreis’
voorstelling ‘Nachtreis’
voorstelling ‘Na Rosa’

gr. 1/2 Woud en Wendel
gr. 3 en 4 Woud
gr. 3 en 4 Wendel
gr. 5 en 6 Woud
gr. 5 en 6 en 7 Wendel
gr. 7 en 8 Woud

Poëzieweek
Van 31 januari t/m 6 februari 2019 draait de Poëzieweek rond het thema ‘Vrijheid’.
Gedurende de poëzieweek zullen alle groepen van Wendel en
Woud bezig zijn met gedichten. Voor de groepen 5 t/m 8 is
een poëzie escaperoom ingericht.

Schoolfotograaf
Dit jaar krijgen we een nieuwe schoolfotograaf: Esther Pronk, van Fotoster.
Zij bepaalt welke achtergrond gekozen wordt en de ouders krijgen dit van tevoren te horen,
zodat de kleding daarop aangepast kan worden. Het is de bedoeling dat er elk jaar een andere
achtergrond gekozen wordt.
De broertjes/zusjes foto’s zullen in haar studio gemaakt worden. Dit heeft als voordeel dat
ouders zélf de tijd kunnen bepalen.
Hieronder vindt u de dagen dat de foto’s gemaakt gaan worden:
• Donderdag 4 april locatie Woud groep 1 t/m 6
• Vrijdag 5 april
locatie Woud groep 7 en 8
locatie Wendel
• Zaterdag 6 april
broertjes/zusjes foto in studio fotograaf (tussen 9.00 en 16.00 uur)
• Woensdag 10 april broertjes/zusjes foto in studio fotograaf (tussen 14.30 en 17.00 uur)
U krijgt hier natuurlijk t.z.t. ook nog een brief of mail over met meer informatie.

Verkeerssituatie rond locatie Woud
Geregeld zijn er gevaarlijke situaties op de toegangswegen en parkeerplaatsen bij de school.
Er wordt hard gereden, geparkeerd op plekken die daar niet voor bestemd zijn, motor van de
auto laten draaien etc. De school ontvangt daarover geregeld klachten van ouders én van
buurtbewoners.
Door de ouderraad en de directie is hier met de politie en de gemeente over gesproken. Ons
wordt geadviseerd om klachten hierover neer te leggen bij de gemeente. Als dat geregeld tot
vaak gebeurt, zal er eerder iets mee gedaan worden. Het maakt het voor de OR en de directie
ook makkelijker om erover in gesprek te gaan en druk te zetten. Het is ons inmiddels duidelijk,
dat de gemeente de klachten en wensen serieus neemt.
Als school gaan we ook in gesprek met Veilig Verkeer Nederland. Ook zij hebben een ingang bij
de gemeente en invloed.
Wat betreft het verkeer ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente, maar zeker ook bij
iedereen die aan het verkeer deelneemt zelf. Ondanks dat de verantwoordelijkheid niet bij
school ligt, doet de school wel zijn best er zoveel mogelijk aan te doen.
De directie en de ouderraad zullen met buurtbewoners in overleg gaan en samen verder
optrekken. We houden u op de hoogte over de voortgang.
Wederom roepen we alle ouders en verzorgers op om zich te houden aan de geldende
verkeersregels. Rijdt u rustig en parkeer op de daarvoor bestemde plekken. Geduld hebben is
belangrijk op die momenten.
We adviseren om de auto zoveel mogelijk te laten staan bij het naar school brengen en het
ophalen van de kinderen. Het bevordert de veiligheid voor iedereen!
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Gladheid
Vorige week was het door sneeuw en bevroren wegen heel glad rond locatie Woud. Vooral de
Kruisgang was een ijsbaan. De school heeft navraag gedaan bij de gemeente en gehoord dat
de Kruisgang niet in de ‘strooiroute’ opgenomen is. Naar aanleiding van onze melding is er voor
één keer als extra service gestrooid. Volgens de gemeente zijn er voldoende alternatieve routes
om de school te bereiken.
Wij adviseren u dan ook om in geval van gladheid via de Kloosterpoort te komen; deze wordt
wel gestrooid door de gemeente.
Voor alle duidelijkheid: de verantwoordelijkheid voor het strooien van de wegen ligt bij de
gemeente; de school is alleen verantwoordelijkheid voor het schoolplein.
Voor informatie en de strooiroute: https://www.stedebroec.nl/gladheidsbestrijding-strooiroutes

Belangrijke data in februari
1 februari:
Studiedag; alle leerlingen vrij
2 februari:
Volleybaltoernooi meisjes
5 februari:
O.R. vergadering (op locatie Wendel)
15 februari:
Songfestival op locatie Woud en Wendel
15 februari:
Rapport mee gr. 3 t/m 8
16 februari t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie
Vanaf 25 februari:
Rapportgesprekken gr. 3 t/m 7

