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Te laat komen neemt toe 

Schooljaar 

Fruit van komende week 

Het komt soms voor dat kinderen bepaald fruit dat wij op school uit-
delen echt niet lekker vinden. Als dat het geval is, hebben zij op die 
dag geen tussendoortje in de ochtend. Om dit te voorkomen zullen wij 
voortaan wekelijks aangeven in de nieuwsbrief welk fruit er de komen-
de week op school uitgedeeld wordt. Wat staat er voor volgende week 
op de lijst? Woensdag krijgen de kinderen een mandarijntje, voor don-
derdag staan worteltjes op de lijst en voor vrijdag mango. Probeert u 

wel zoveel mogelijk uw kind te laten deelnemen aan het fruitprogramma en geef alleen iets 
anders mee als het kind iets echt niet lust. Fruit is gezond en Zien eten doet eten!!! 

 Geef een boek cadeau 

Alle leerlingen moeten op het moment dat de bel van 08.30 uur gaat in het eigen klaslokaal 
aanwezig zijn. Wanneer zij later binnen komen, worden zij als ’te laat op school’ geregi-
streerd. Na de bel van 08.30 uur starten de lessen.   

Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. Wanneer een kind na de bel het lo-
kaal binnenkomt, verstoort het daarmee het lesprogramma. Dit is zeer vervelend voor de 
leerkracht en de andere leerlingen, maar ook voor de leerling zelf. 

Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim en zal door ons , na 12 maal, gemeld 
worden bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Den Haag. Dat probe-
ren wij te allen tijde te voorkomen door u op de hoogte te houden via brie-
ven en gesprekken als uw kind 3, 6 , 9 en 12 maal te laat op school is ver-
schenen.  

Momenteel neemt het ‘te laat komen’ van leerlingen erg toe. Wij ver-
zoeken alle ouders er zorg voor te dragen dat alle kinderen met het gaan 
van de bel van 08.30 uur in het klaslokaal op school aanwezig zijn. Alvast 
dank voor uw medewerking.  

Op school wordt veel onderwijstijd besteed aan (leren) lezen. 
Goed kunnen lezen, zowel technisch als begrijpend, is wezen-
lijk voor schoolsucces. Boeken zijn duur en niet voor iedereen 
zomaar aan te schaffen.  

De leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau  heeft 
als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te la-
ten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdlitera-
tuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen 
daarom hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prenten-
boekklassieker op een toegankelijke manier voor iedereen be-
schikbaar te maken.  Voor een heel klein bedrag zijn de boe-
ken te koop in de boekhandel.  

Het jeugdboek van 2020 is Koning van Katoren van Jan Ter-
louw. Dit boek is voor iedereen vanaf vrijdag 7 februari a.s. 
voor slechts twee euro te koop in de boekwinkel.  



 

Verschillende malen heeft er in de nieuwsbrief een oproep gestaan om 
toiletrolletjes en eierdozen voor de school te sparen. Daar hebben veel 
ouders gehoor aan gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor. Op dit mo-
ment hebben wij voldoende toiletrolletjes op voorraad. Dus trekken we 
deze oproep in. De roep om eierdozen blijft bestaan. Als u die nog voor 
ons wilt wilt sparen, houden wij ons aanbevolen. Alvast heel hartelijk 
dank.  

Cito-toetsen komende week 

De leerlingen van groep 8 zijn aan hun laatste half jaar op onze basisschool begonnen. Het 
wordt een spannend half jaar. Zij zijn zich nu aan het oriënteren op het Voortgezet Onder-
wijs, gaan op schoolkamp, maken in april de Cito-eindtoets en gaan later in het jaar oefenen 
voor de eindmusical. Vandaag krijgen zij hun rapport mee naar huis. Woensdag a.s. zijn de 
rapportgesprekken met de leerlingen en hun ouders en ontvangen zij hun definitieve school-
advies van ons.  

Deze week hebben zij twee bezoeken aan VO-scholen afgelegd. Zij zijn op het Montaigne Ly-
ceum en op het ‘s-Gravendreefcollege geweest. Op beide scholen hebben zij enkele lessen 
gevolgd, zodat zij straks een goed beeld hebben van wat zij op het VO kunnen verwachten. 
Zij zijn er,  zoals dat straks op het VO ook het geval is, op de fiets heen gegaan. Ouders die 
begeleid hebben danken wij hier heel hartelijk voor. Zie hieronder een kleine impressie van 

de bezoeken.  

Voor de leerlingen van groep 8 zit deze ronde Cito-toetsen er op. De komende 
week gaan de Cito-toetsen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 nog ge-
woon door. Wij verzoeken u om voor leerlingen van deze groepen in de  maand 
januari het liefst geen dokters– en/of tandartsafspraken onder schooltijd te ma-
ken. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.  

Staking op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari 

Toiletrollen en eierdozen sparen 

VO bezoek groep 8 

Op zaterdag  18 
januari is de week-
endschool van 
09.30-12.00 uur. 
Deuren openen om 
09.25 uur.   

Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari is onze school, in verband met de Nationale On-
derwijsstaking, twee dagen gesloten voor alle leerlingen.  


