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Les van de wijkagent voor groep 8 

Schooljaar 

Schoolfotograaf op maandag 6 april 

Dit jaar zal de betaling van de foto's anders gaan, namelijk digitaal. U krijgt na het maken van de foto's een digitale kaart
met een persoonlijk inlognummer. Zo kunt u zelf de gewenste foto's bestellen en direct betalen. De fotograaf zorgt er 
dan voor dat ze op school afgeleverd worden. Zet de datum alvast in uw agenda! 

 Welk fruit eet uw kind in de week na de vakantie op school? 

Op dinsdag 10 maart heeft groep 8 de gehele ochtend op school les van twee van onze 
wijkagenten. Zij nemen hiermee deel aan het EPJO-programma. Het EPJO-programma is 
een interactief lesprogramma ontwikkeld voor leerlingen van groep 8 gericht op misdaad-
preventie. Onze jeugd heeft de toekomst. Maar hoe ziet hun toekomst eruit in een wereld 
waarin het steeds lastiger is voor kinderen om een identiteit te ontdekken en te ontwikke-
len? 
Het aantal minderjarigen dat als verdachte van een strafbaar feit in contact met politie en/
of justitie kwam was in 2016 ruim 16.000. Oorzaken als opvoeding, huiselijk geweld en een 
diversiteit aan omgevingsfactoren spelen hier een rol. Daarom is het noodzakelijk om kin-
deren zo vroeg mogelijk inzicht te geven in de gevolgen van hun keuzes. Niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor hun omgeving en eventuele slachtoffers. 
De leerlingen maken via een interactief lesprogramma kennis met regels, gezag en respect. 
Doel is bewustzijn creëren en besef bijbrengen omtrent waarden, normen en fatsoen welke 
de basis vormen voor het maken van verantwoorde keuzes. Immers, crimineel handelen en 
radicaliserend gedachtengoed kunnen desastreuze 
gevolgen hebben voor hun toekomst! 
  
Tijdens de les wordt duidelijk dat de politie er niet 
alleen is om te handhaven. De politie heeft expliciet 
tot taak om hulp te verlenen daar waar nodig. De 
politie is dus niet alleen wetshandhaver maar ook 
hulp- en zorgverlener! De lessen zijn informatief, 
soms confronterend, maar sluiten aan bij de bele-
vingswereld van jongeren. 

Volgende week krijgen de kinderen op school grapefruit, sinaasappel en een 
appel  uitgedeeld.  

Nationale Boomplantdag op  woensdag 18 maart  

 

Op woensdag 18 maart a.s., nemen de leerlingen van groep 7 deel 
aan de Nationale Boomplantdag. Onze school krijgt van de Rotary 
club Den Haag Zuid een fruitboom gesponsord voor op onze speel-
plaats. De leerlingen gaan deze boom tijdens de boomplantdag met 
de mensen van de Rotaryclub en meester Marco planten.  De boom is 
een Prunus Yedoensis, een Japanse sierkers. Wij zijn er erg blij mee. 
Zo wordt onze “groene speelplaats” steeds groener en steeds meer 
ingericht! 

Op maandag 6 april komt de schoolfotograaf weer langs op OBS 
Ypenburg. De foto's zullen gemaakt worden door Fotobureau service 
Leidschendam en de fotograaf is Tom Piller. Hij zal, net als vorig jaar, 
weer zijn best doen om mooie kiekjes te maken van uw kinderen. Dit 
jaar zal de betaling van de foto’s anders gaan, namelijk digitaal. U 
krijgt na het maken van de foto's een digitale kaart met een per-
soonlijk inlognummer. Zo kunt u zelf de gewenste foto's bestellen en 
direct betalen. De fotograaf zorgt er dan voor dat ze op school afge-
leverd worden. Zet de datum alvast in uw agenda!  



Op vrijdag 20 maart is het Nationale Pannenkoekendag. Het 
doel van de Nationale Pannenkoekendag is dat jonge kinderen 
pannenkoeken bakken voor ouderen. Op 20 maart gaan de acht 
leerlingen van de leerlingenraad bij Ipse de Bruggen, onze bu-
ren, pannenkoeken bakken en die daarna met de bewoners al-
daar gezellig opeten. Zij worden begeleid door juf Belinda en juf 
Erna. Ook zullen twee ouders ondersteunen met het bakken van 
de pannenkoeken. Op deze wijze kunnen de leerlingen kennis 
maken en leren omgaan met mensen met een beperking en le-
ren zij hoe het is om iets voor je medemens te doen.  De bewo-
ners van Ipse de Bruggen voelen zich vereerd dat leerlingen van 
OBS Ypenburg dat voor hen komen doen.  

Roken op de speelplaats 

Nationale pannenkoekendag 

Morgen is er weekend-
school. De deuren ope-
nen om 09.25 uur.   

Extra Engelse lessen 

Voor de voorjaarsvakantie zijn een aantal Engelse lessen van miss Madeline 
wegens omstandigheden drie dagen niet doorgegaan. De komende drie we-
ken komt Miss Madeline deze lessen op dinsdagen en woensdagen extra in-
halen. De kinderen zullen dus de komende weken extra Engelse lessen krij-
gen.  

Sporadisch komt het voor dat er op onze speelplaats door 
derden gerookt wordt. Onze speelplaats is een rookvrije 
zône. Wij willen rokende ouders vragen om dat per direct 
niet meer op onze speelplaats te doen. Wanneer u toch wilt 
roken, vragen wij u om dat buiten het terrein van de school 
te doen, zodat het uit het zicht van de leerlingen is en wij 
aan hen voorbeeldgedrag laten zien.  


