
 
 
Nieuwsbrief 21 juni 2019 
 
Actie Flappdrol 

 
Mijnheer Guido Thomee, de vader 
van Sophie Thomee uit groep 6 
heeft dinsdag 18 juni vanuit zijn 
functie bij T-Mobile in de 
bovenbouwgroepen voorlichting 
gegeven over de “Campagne 
Flappdrol” over het gevaar van 
appen op de fiets. Het was zeer 
leerzaam en de kinderen waren 
onder de indruk. We hopen dat het 
heeft meegeholpen aan veiliger 
gedrag tijdens de deelname aan het 
verkeer. 
Nogmaals heel erg bedankt vader 
van Sophie! 
 

Juffenochtend 
Op het overzicht van het informatieboekje dat u heeft staat dat de 
juffenochtend wordt gehouden op woensdag 26 juni dat is niet correct.  
De juffenochtend is op woensdag 3 juli!! 
 
De Cito entreetoetsen groep 7: 
Maandag kregen we de uitslagen van de kinderen uit groep 7 van de 
combigroep binnen, tenminste op een na. Na wat telefoneren bleek dat 
men de Cito de uitslagbladen van onze groep 7 niet direct kon vinden. 
Door schade en schande zeer wijs geworden hadden wij gelukkig alles 



zelf gekopieerd alvorens alles op te sturen. We hebben de nummers nog 
eens doorgestuurd en hopen dat zij goed hun best doen onze 
antwoordbladen te vinden. Lukt dat niet dan moeten wij alles scannen en 
via de mail nogmaals opsturen. Erg vervelend allemaal omdat wij de 
uitslagen graag met de ouders en kinderen willen delen. We hopen 
begin volgende week alle uitslagen binnen te hebben. 
 
Verkeerssituatie achterzijde school 

door: de heer Robin Kuipers lid MR 

  

Regelmatig worden kinderen met de auto aan de achterzijde van de school afgezet             
of worden auto’s daar zelfs op straat geparkeerd. Hierdoor stokt de doorstroming op             
de Stockholm en moeten worden er gevaarlijke manoeuvres uitgevoerd (zoals          
achteruit rijden) omdat auto’s elkaar anders niet kunnen passeren. Dit levert           
onveilige situaties op voor de kinderen die hier tussendoor lopen en fietsen op weg              
naar school. 
  

  

Ingang Stockholm vanaf Slimme Watering 

(links) en Stockholm vanaf Odinholm, met verkeersbord E2: verboden stil te staan. 

 

We willen u er dan ook op wijzen dat er op de Stockholm ter hoogte van de scholen                  
een verbod op stilstaan met de auto geldt. Dit betekent dat er niet geparkeerd              
mag worden, maar er mag ook niet gestopt worden om mensen in of uit te laten                
stappen. Dit heeft de wetgever gedaan om de veiligheid van de kinderen rondom             
school te vergroten. We verzoeken u dan ook vriendelijk zich aan dit verbod te              



houden en uw kinderen ergens anders af te zetten. Het liefst wandelt u vanuit de               
achterliggende wijk natuurlijk samen naar school, dat is zowel gezond als veilig! 
We hopen op uw medewerking! 
  

 

 

  

  

Bovenaanzicht Stockholm (met linksonder de Violier). In het met rood aangegeven 

gebied mag niet worden stilgestaan met de auto! 

 

 

Het Midsommarfeest vrijdag 21 juni. 
 
Morgen vieren wij met de Vlinder en de 
bewoners van de wijk het Midsommarfeest. 
Dit gebeurt zo veel mogelijk in de geest van 
de Zweedse traditie. In de ochtend zullen er 
op de pleinen podia, kramen, tenten en eet- 
en drink stalletjes worden opgebouwd. 
Tussen 13.00 uur en 15.00 uur vindt het 
middagprogramma plaats. De Vlinder start 
om 13.00 uur en de Violier start 13.15. 
De kinderen zullen dan in de middag allerlei 
workshops volgen in beide 
schoolgebouwen. Dat is natuurlijk heel 
spannend voor alle kinderen.  



Om 15.00 uur komt zelfs de wethouder het feest bezoeken en zal luisteren naar het 
schoollied dat alle kinderen zowel van de Vlinder als de Violier met elkaar zullen 
zingen. 
Vanaf 15.15 is het programma vrij. Er komen optredens van de kinderen van de 
wijk-cultuurklassen en kan er genoten worden van lekkere hapjes, drankjes en 
kunnen er verschillende andere activiteiten plaatsvinden. 
Het is voor de eerste keer dat we samen met partners dit feest in Sveaparken 
organiseren. Als het een succes is zal dit misschien een jaarlijks terugkerend 
evenement worden. We kijken er naar uit! 
 
De TSO vrijwilligersdag 

 

 



 

Na het inzenden van de foto’s van de lunch en de foto’s van de attenties 

die onze vrijwillige medewerkers van de kinderen hadden ontvangen, 

ontving onze TSO Komkids afgelopen maandag deze taart van het 

Nationale Overblijfmagazine. Wij werden verkozen als beste TSO! 

Gefeliciteerd Corry en medewerkers!!! 

 

Ook de biebmoeders in het zonnetje!  
 

 

 

Ook onze moeders van de bibliotheek zijn door Marianne, onze leescoördinator in 
het zonnetje gezet en bedankt met een kleine attentie! Jullie zijn ook TOP!! 
 
Teamdag op 12 juni 
Deze dag viel gedeeltelijk in het water. In de ochtend was een fietsroute gepland 
onder leiding van Stichting MooiWerk langs de kunstschatten van Schiedam. Echter 
de regen kwam met bakken uit de hemel. Creatieve geesten in ons team hadden 
niet erg lang nodig om een alternatieve activiteit te verzinnen voor het 
ochtendprogramma. De wat ouderen onder ons hadden er nog nooit van gehoord 
maar waren binnen afzienbare tijd uitgerust met een “NERF” en een geel of groen 
lintje om de nek. De gymzaal van Suus werd omgebouwd tot oorlogsgebied en kon 



de strijd beginnen. Als kinderen zo blij beschoten we elkaar of ons leven er van af 
hing, kruipend en sluipend en dekking zoekend. Er kwamen onontdekte krachten bij 
ons boven. Aan het eind gingen we zwetend en hijgend maar wel weer als een hecht 
team met elkaar op de foto. 
 

 
 

 
 
  

Na een heerlijke lunch bij ZAAAlig hebben we ‘s 
middags als tegenhanger van de wilde ochtend 
ons in een cultureel bad gedompeld. In het 
kerkje op de Dam, Huis te Poort hebben we naar 
Bach geluisterd en informatie gekregen over de 
200 jaar oude Cello van de muzikant die er heel 
mooi en enthousiast over kon vertellen. 
Het werd dus toch een hele fijne dag! Bedankt 
organisatoren: Marjolein, Melissa en Stefanie en 
ook Suzanne die haar gymzaal mee hielp 
transformeren en het hele team voor de 
gezelligheid. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Het informatieboekje: 
Het informatieboekje ontvangt u op vrijdag 28 juni via Parro. Er is nog steeds een 
vacature voor de middenbouw. We kunnen u dus nog geen definitieve indeling 
geven. In het boekje krijgt u de verdeling van de kleuters over de groepen 3, de 
verdeling van de groep 8 kinderen over twee groepen 8 en alle roosters. We hopen 
ook onze formatie dan definitief rond te kunnen hebben. Mocht dat niet zo zijn dan 
krijgt u toch de conceptindeling met de opmerking dat er nog het een en ander kan 
veranderen afhankelijk van de nieuwe collega. We zijn in gesprek dus het gaat vast 
lukken. 
 
Tweedaagse: 
U kunt er vast rekening mee houden dat de eerste twee dagen van het schooljaar 
maandag 2 en dinsdag 3 september voor de kinderen nog vrije dagen zijn. De 
school begint op woensdag 4 september. Het team start het schooljaar met een 
studietweedaagse. 
 
Groep 8 gaat op kampweek 
Maandag gaan we de groep 8 kinderen uitzwaaien. Zij vertrekken voor een week 
naar Oosterhout. Nu blijkt dat er temperaturen boven de 35 graden verwacht 
worden. De leerkrachten en begeleiders gaan proberen hier zo veel mogelijk 
rekening mee te houden door op de een of andere manier extra wateractiviteiten te 
organiseren. De laatste voorbereidingen worden getroffen; het team Oosterhout is er 
helemaal klaar voor!! Vast veel plezier allemaal. Ouders worden via Parro op de 
hoogte gehouden. 

 
Groeten uit het bos!!!! Jullie worden 
verwacht! 
 
 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 
 


