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Fietsen op de speelplaats of op de stoep voor de school 

Schooljaar 

Parkeren/stoppen op de stoep voor de school 

Sinds kort heeft de gemeente een op– en afrit op de stoep voor onze 
school laten maken. Dit is gebeurd om het evenemententerrein voor on-
ze school voor voertuigen beter bereikbaar te maken. Wij constateren nu 
dat ouders die plek gebruiken als korte parkeerplaats bij het halen en 
brengen van hun kinderen op school. Gisteren stonden er om 14.45 uur 
wel drie auto’s geparkeerd. Auto’s op deze plaats parkeren levert ge-
vaarlijke en onoverzichtelijke situaties op voor leerlingen die aan komen 
lopen en/of fietsen. Bovendien heerst er een stopverbod voor de school. 

Wij spreken ouders aan die hun voertuig hier toch, al is het voor korte tijd, parkeren. Indien 
nodig, zullen wij steeds de wijkagent van deze problematiek op de hoogte stellen. Wij vinden 
de veiligheid van onze kinderen het belangrijkst! Er is voldoende parkeerruimte achter de 
zwarte huizen tegenover de school. Ook hierbij vragen wij uw medewerking!! 

Verlof meester Roger  

Op de speelplaats en op de stoep voor de school mag niet gefietst wor-
den. Ook is rijden op een scooter hier verboden. Regelmatig gebeurt het 
dat leerlingen en/of ouders de stoep voor de school of de speelplaats ko-
men oprijden. Dit veroorzaakt regelmatig gevaarlijke situaties voor leer-
lingen en ouders die lopend naar school komen. Wij willen benadrukken 
dat wij er actief op toezien dat fietsers en scooters lopend, met hun voer-
tuig aan de hand, de stoep en de speelplaats opkomen en afgaan. Wij 
spreken leerlingen en ouders erop aan, omdat wij een veilige situatie om 
de school voor alle leerlingen willen creëren. Wanneer wij leerlingen 
meerdere keren moeten waarschuwen op fietsen op het plein of op de stoep voor de school, 
nemen wij contact op met betreffende ouders en mag de leerling in het vervolg niet meer op 
de fiets naar school komen.  Wij hopen op medewerking van alle volwassenen zodat die  het 
goede voorbeeld geven aan onze leerlingen. Alvast bedankt.  

Kijkles voor ouders bij schoolzwemmen 

Op dinsdag 15 oktober a.s. is er een kijkles voor de ouders van  de 
leerlingen van de groepen  4 en 5 bij de zwemlessen  in het Hof-
bad. De zwemles start om 09.15 en duurt tot 10.00 uur. De leer-
lingen vertrekken met de bus vanaf school. Ouders moeten zelf 
hun vervoer  naar het Hofbad regelen. Het is niet toegestaan, uit-
gezonderd de ouders die het zwemmen begeleiden, om met de bus 
mee te rijden naar de kijkles. Na de zwemles gaan de leerlingen 
weer met de bus terug naar school.  

Op woensdag 16 en donderdag 17 oktober heeft meester Roger, de vakleer-
kracht gymnastiek, twee dagen verlof. Daarom is er volgende week woens-
dag en donderdag op beide dagen geen gym. 

Alle groepen beginnen dus komende week alle dagen van de week gewoon 
om 08.30 uur op school!  



 

 

 

 

 

 

 

Oudertevredenheidspeiling van 11 t/m 22 november 

 

Vertrouwenspersoon 

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, vragen wij u dit zo snel mogelijk op 
school te bespreken met de betreffende groepsleerkracht of de directie. We waarderen het 
als u daar van te voren een afspraak over maakt, zodat de betreffende leerkracht of het be-
treffende directielid ook zeker tijd voor u heeft. Naast de groepsleerkracht en de directie is 
juf Carola Lucassen (groepsleerkracht van groep 7) de vertrouwenspersoon op onze school, 
waar u ook vertrouwelijk een klacht en/of een probleem mee kunt bespreken. Zij kan u ook 
helpen met de afwikkeling van een klacht en indien nodig in overleg treden met ons school-
bestuur, zijnde Stichting De Haagse Scholen te Den Haag. Wanneer een ernstige klacht niet 
opgelost lijkt te worden, kan die voorgelegd worden aan een vertrouwenspersoon van ons 
schoolbestuur De Haagse Scholen. De namen en contactgegevens van deze vertrouwensper-
sonen staan op pagina 29 van onze schoolgids, te downloaden op www.obsypenburg.nl. 

Leerlingenraad en medezeggenschapsraad 

Het team van OBS Ypenburg wenst u een fijn weekend toe!! 

Iedere ca. 6 weken komt de medezeggenschapsraad in vergadering bijeen. In de medezeg-
genschapsraad zitten 3 ouders die de oudergeleding vormen en de ouders van de school 
vertegenwoordigen én drie personeelsleden die de personeelsgeleding vormen en het perso-
neel vertegenwoordigen. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter inzage 
op de website van de school wordt geplaatst. De leden van de medezeggenschapsraad pra-
ten mee en geven adviezen over of stemmen in met allerlei beleidszaken die de school en 
het onderwijs op school betreffen.  

Naast deze raad werken we ook met een leerlingenraad. In de leerlingenraad hebben steeds 
2 leerlingen zitting uit de groepen 5 t/m 8. Ook de leerlingen van de leerlingeraad praten 
mee over zaken op school. Het doel van de leerlingeraad is om samen te werken aan een 
dusdanig fijne school dat iedere leerling zich bij ons op school fijn en veilig voelt. In de leer-
lingenraad voor het schooljaar 2019-2020 zitten voor groep 5 Safae en Ryiëndri, voor groep 
6 Suri en Alper, voor groep 7 Vienty en Nikita en voor groep 8 Ayoub en Salim. Deze leer-
lingen hebben gepitcht in hun groep waarom zij lid van de leerlingenraad wilden worden en 
zijn daaom door hun klasgenoten gekozen.  

Iedere twee jaar nemen alle scholen, behorend bij 
Stichting De Haagse Scholen, een oudertevreden-
heidspeiling af. Deze peiling geeft aan hoe tevreden u 
bent over het onderwijs op onze school en welke pun-
ten u mogelijk graag verbeterd zou willen zien.  

Om een goed beeld van de mening van u ouders  te 
krijgen is het belangrijk dat alle ouders deelnemen 
aan het onderzoek en de vragenlijst invullen.  

Het onderzoek wordt door een extern bureau afgenomen en de vragenlijsten worden via MSI 
aan alle ouders gestuurd. De school zal na afloop van het onderzoek de resultaten ontvan-
gen. Deze worden uitgebreid besproken in een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 
Wij hopen dat veel ouders t.z.t aan het onderzoek zullen deelnemen. De peiling gaat plaats-
vinden in de periode van 11 t/m 22 november 2019. 

Op zaterdag 19 oktober, de eerste za-
terdag van de Herfstvakantie, is er geen 
weekendschool voor de leerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8.  


