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Start van het schooljaar 

Inmiddels mogen we al weer enkele 

weken naar school gaan. Wat is het fijn 

om de kinderen weer dagelijks te 

mogen ontmoeten en hen les te mogen 

geven. We hopen dat ook alle kinderen 

met plezier naar school mogen komen.  

Geboorte 

Op 12 augustus is er bij de familie 

Dunnink een dochter geboren: Noëlle. 

Zij is het zusje van Thirza, Lotte, Emma 

(gr. 6), Sanne (gr. 4), Benthe (gr. 3), 

Meike (gr. 1), Anna en Feline. 

We feliciteren dit gezin van harte met 

deze gezinsuitbreiding. Gods zegen 

toegewenst in de opvoeding van de 

kinderen.  

Fam. De Joode 

Namens de familie de Joode 

onderstaand bericht:

 

We bidden dit gezin van harte Gods 

nabijheid toe in de tijd die voor ligt.  

Maatregelen rondom corona 

Op dit moment zijn de beperkingen 

voor het basisonderwijs relatief klein. 

Wel is het goed om er nogmaals op te 

wijzen dat we ons in ieder geval aan de 

basisregels (hygiëne, afstand en 

ventilatie) blijven houden. Wilt u dit 

ook doen als in en u rondom school 

bent? 

Op dit moment zijn de richtlijnen voor 

basisschoolleerlingen zo dat ze met 

lichte verkoudheidsklachten ‘gewoon’ 

naar school mogen komen. Bij stevige 

verkoudheid en/of koorts moet het kind 

thuis blijven.  

De afgelopen dagen is er veel gesproken 

over het feit dat volledige klassen weer 

in quarantaine moeten bij een 

besmetting van een klasgenoot. Het ziet 

er naar uit dat deze regel aangepast 

gaat worden, zodat alleen nauwe 

contacten thuis hoeven te blijven. Het 

zou fijn zijn als deze plannen 

daadwerkelijk doorgevoerd gaan 

worden. Wat dit concreet voor ons gaat 

betekenen, wachten we af. We houden 

u hiervan op de hoogte.  

Verkeersveiligheid 

In de vorige nieuwsbrief is geschreven 

over de verkeersveiligheid rondom 

school, zeker met het oog op het 

nieuwe fietspad wat is aangelegd.  

Hierover is ook gesproken met de 
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gemeente. Er komen nog enkele kleine 

aanpassingen: 

- Bij de oversteekplaats worden de 

strepen opnieuw geplaatst. Ook komen 

er haaientanden.  

- Bij de uitgang van de kleuters wordt 

een gedeelte tussen de weg en het 

fietspad bestraat, zodat daar op een 

veiligere manier overgestoken kan 

worden.  

Graag geef ik nog enkele 

aandachtspunten mee. Laten we hier 

met elkaar alert op zijn. 

- Als kinderen (gr. 

3 – 8) over moeten 

steken, doen ze dat 

allemaal bij de 

oversteekplaats. 

Nu steken 

kinderen wel eens 

over tussen de 

auto’s door om bij 

de auto te komen 

die aan de overkant staat te wachten. 

Dit zorgt voor gevaarlijke situaties! 

- Laten we eerst alle parkeervakken 

voor school vullen, voordat we onze 

auto tussen de weg en het fietspad 

parkeren. Dit vergroot de veiligheid. Nu 

zie ik soms lege parkeervakken, terwijl 

er al auto’s aan de overkant staan. 

- Deze week werd ik gebeld door een 

buurtbewoner over fietsgedrag van 

leerlingen van onze school. Ook op het 

fietspad geldt dat we rechts houden! 

Goed om dit met uw kind(eren) te 

bespreken als dit voor hen van 

toepassing is.  

Laten we met elkaar zorgen voor een zo 

veilig mogelijke situatie bij het halen en 

brengen van onze kinderen.  

Creamiddagen 

Aan het begin van deze week is er een 

overleg geweest met de creamoeders. 

Op vrijdagmiddag 17 september hopen 

we te beginnen met de eerste periode. 

Alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan in 

kleinere groepen op een creatieve 

manier aan de slag. We hopen dat 

werkplezier en leren hier samen op 

mogen gaan.  

Fijn dat ook dit jaar verschillende 

moeders bereid zijn om ons hierbij te 

helpen.  

Prinsjesdag groep 8 

Helaas zal ook dit schooljaar groep 8 

niet naar Den Haag gaan met 

prinsjesdag. I.v.m. corona is ook dit jaar 

de rijtoer vervallen.  

Meester Groothuis heeft met de 

kinderen al een alternatief bedacht om 

de klederdracht traditie in ieder geval 

vast te houden op deze dag.  
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Contactavonden 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de 

uitnodiging voor de eerste 

contactavonden. Deze staan gepland op 

maandag 27 en dinsdag 28 september. 

We hopen dat we deze avonden weer 

veel ouders mogen spreken. Een goede 

afstemming tussen ouders en school 

rondom de opvoeding en het onderwijs 

is van groot belang. We kijken uit naar 

uw komst.  

De aanmeldbriefjes ontvangen we graag 

uiterlijk vrijdag 17 september weer 

terug.  

Ledenvergadering 

Op dinsdag 28 september zal de 

uitgestelde ledenvergadering van de 

schoolvereniging plaatsvinden. Alle 

leden zullen tijdig de uitnodiging met 

de benodigde stukken ontvangen.  

Verwijderen oude speeltoestellen 

In de herfstvakantie zal er op het 

kleuterplein een nieuw speelhuisje en 

een nieuwe schommel geplaatst 

worden.  

Op zaterdagmorgen 16 oktober hopen 

we de oude speeltoestellen af te voren, 

evenals de rubberen tegels en de tegels 

die daaronder liggen. De opengevallen 

stukken zullen worden opgevuld met 

zand tot straathoogte.  

 

 

 

 

Verdere werkzaamheden zullen door 

Speelmaatje uitgevoerd worden.  

Het zou fijn zijn als er verschillende 

vaders en/of oud leerlingen zijn die ons 

willen helpen om e.e.a. af te voeren en 

voor te bereiden, zodat de 

speeltoestellen in de vakantie geplaatst 

kunnen worden. U kunt zich opgeven 

bij meester Verweij via 

directie@drmaartenlutherschool.nl  

Afsluitend 

We hopen u d.m.v. deze nieuwsbrief 

weer voldoende te hebben 

geïnformeerd. Mochten er dingen zijn 

waar u vragen over hebt, of waar u mee 

zit, neem dan gerust contact op.  

 

Hartelijke groet ook namens alle 

collega’s, 

L.L. Verweij 
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