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24 - 03 - 2021 
 
Agenda 
 

26-03  Palmpasenviering 

01-04  Paasviering 

02-04 Hele dag Goede vrijdag – vrij  

05-04 Hele dag Tweede paasdag – vrij  

20-04, 21-04, 22-04  Eindtoets groep 8 

23-04  Aangepaste Koningspelen 

26-04 Hele dag Studiedag – kinderen vrij  

27-04 Hele dag  Koningsdag – vrij  

03-05  Eerste dag meivakantie 

17-05  Eerste schooldag na de 
meivakantie 

 

Parkeren tijdens het wegbrengen en ophalen 

Vorige week heb ik u een mail gestuurd waarin ik u heb gevraagd om zoveel mogelijk lopend en 

met de fiets naar school te komen, zodat de bewoners van de wijk minder parkeeroverlast ervaren. 

Wat fijn om te zien dat zoveel ouders hier gehoor aan hebben gegeven!  
Toch gebeurt het nog dagelijks dat een ouder (of misschien wel een grootouder of de oppas) hun 

kinderen op de straat uit de auto zetten.  

Afgelopen week kreeg ik een foto toegestuurd dat de ingang naar de 

tuin geblokkeerd was door een auto van een ouder van onze school. 

Ik begrijp dat het lastig is om een parkeerplaats te vinden, maar een 

auto parkeren buiten de vakken geeft niet alleen overlast voor de 

buren, maar het zorgt er ook voor dat er onveilige situaties 

ontstaan.  
 

 

We willen allemaal dat onze kinderen veilig naar school en naar huis kunnen lopen. Laten we daar 

dan samen voor zorgen! Parkeer auto's in de parkeervakken en kom zoveel mogelijk met de fiets of 

lopend. 

 

Mededelingen vanuit de MR  

Donderdagavond 18 maart is de vierde MR vergadering van dit schooljaar gehouden. Tijdens deze 

vergadering zijn een aantal punten besproken. De bovenschoolse MR, de GMR, is een nieuwe 

koers aan het varen. We hebben een nieuw contactpersoon en er is een avond aangekondigd 

waarin de verschillende MR-en met elkaar kunnen spreken.  
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Ook hebben we het gehad over de schaarste in de bemanning van de TSO. Mocht u willen helpen, 

kunt u zich altijd opgeven. 

De volgende vergadering is gepland op 25 mei 2021. 

Namens de MR 
Anouk Huiskamp  
Voorzitter 

 

Ede Doet 

Deze week vallen de Ede Doet bonnen weer op de deurmat. Ook dit keer hebben we een initiatief 

aangemaakt. De afgelopen keren hebben we ingezet op schaduwplekken en vergroening van het 

schoolplein aan de Balgzand. 

Het podium is inmiddels gemaakt en de eerste planten staan erin. Ook zijn er bolletjes gepland, 

zodat we binnenkort kleur op het plein hebben. Er zijn twee schaduwdoeken besteld die binnen 

afzienbare tijd geplaatst zullen worden. 

Een grote wens van de kinderen was dat er meer verstopplekken en plekken om te ‘chillen’ 

zouden komen. Deze ronde van Ede Doet willen we gebruiken voor de aanschaf van palen en grote 

keien, zodat we die wensen in kunnen willigen. 

Spaart u ook dit keer met ons mee? U kunt ons initiatief vinden en de bonnen digitaal activeren op 

https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2299. Ook kunt u de bon aan uw kind meegeven, 

zodat hij of zij de bon kan deponeren in de daarvoor bestemmende brievenbus. 

Mede namens alle kinderen: dank jullie wel! 
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