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Overlast parkeren bij zorgcentrum Borrendamme 

 

Wij hebben vanuit zorgcentrum Borrendamme het signaal ontvangen dat overlast wordt ervaren betreffende het 

parkeren van auto’s door ouder(s)/verzorgers(s) die kinderen naar onze school brengen. Hierdoor is het voor 

bewoners van Borrendamme en bezoekers van de apotheek en de huisartsen moeilijk om de auto te parkeren. De 

mensen, voor wie het parkeerterrein bedoeld is, komen zodoende plekken tekort. 

Het verzoek is om auto’s daarom te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen, zoals bijvoorbeeld het 

parkeerterrein Scheldestraat. 

 

Typecursus 

 

We hebben een aantal jaren een typecursus aangeboden op school (Typeskills). Helaas is gebleken, dat 

deze cursus niet (meer) aan onze verwachtingen voldoet. Zo is het voor de kinderen vaak te moeilijk om vooruitgang 

te boeken met de nodige frustratie en demotivatie tot gevolg. Het typediploma werd door maar weinig kinderen 

gehaald en de kinderen bleken vaak moeilijk gemotiveerd om, onder andere, het nodige oefenen vol te houden. 

We hebben daarom het besluit genomen om namens onze school geen typecursus meer aan te bieden. Er zijn 

veel aanbieders voor kinderen beschikbaar: u kunt eventueel zelf een licentie afnemen voor uw kind. We bieden 

wel de gelegenheid om tijdens schooltijd te oefenen. (Bijvoorbeeld op momenten dat keuze-activiteiten op het 

programma staan).  

 

Uiteraard kunt u aan één van de leerkrachten vragen om advies omtrent een typecursus wanneer u twijfelt of deze 

geschikt is voor uw kind. 

 

Luizencontrole 

 

Donderdag 19 september is er weer een luizencontrole gepland aan het begin van de 

schooldag.  

 

Schoolfotograaf 

 

26 september komt de schoolfotograaf. Als u graag wilt dat uw kind met broers/zussen op de foto gaat die niet bij 

ons op school zitten, dan bent u na 14:00 welkom om dat te komen doen.  

 
Fietsen op het schoolplein 

 

We hebben gemerkt dat er door veel kinderen weer gefietst wordt op het schoolplein. We hebben de afspraak dat 

er 30 minuten voor de bel en 30 minuten na de bel niet gefietst mag worden op het plein. Dat betekent dat kinderen 

naast hun fiets lopen. De leerkrachten spreken de leerlingen die dit toch doen hier de komende tijd weer extra op 

aan.  

  



 

Kinderboekenmarkt – Vrijdag 4 oktober 

Vrijdag 4 oktober organiseert de Ouderraad een kinderboekenmarkt, onder schooltijd. Alle kinderen krijgen de 

gelegenheid om tijdens deze markt hun boeken te verkopen voor een klein prijsje. Iedereen is welkom! Ouders, 

opa’s en oma’s, de buren of je oom en tante. In de hal verzorgd de ouderraad een kopje koffie of thee, voor € 

0.50. 

 

Spelregels kinderboekenmarkt 

- Kinderen mogen om 08.15 uur de klas in voor de opbouw van hun marktkraam. 

- Ouders / verzorgers indien mogelijk mee voor de kinderen in de onderbouw. 

- De kinderboekenmarkt begint om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur. 

- Boeken mogen verkocht worden voor € 0.50 of  € 1.-. Ruilen mag natuurlijk ook! 

- Ieder kind mag maximaal € 2.50 mee naar school nemen 

-  om boeken te kopen. 

 

Kosteloze materialen om te knutselen  

Voor een aantal knutsellessen zijn we op zoek naar kosteloze materialen of materialen die we kunnen recyclen. 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan lege flessen van wasmiddel, keukenrollen, dozen van koekjes tot netjes van 

mandarijnen of  lege melkkannen. Mocht u deze thuis hebben staan wilt u deze meegeven met de kinderen? 

Graag schoongemaakt  

 

 

Uitdelen van uitnodigingen 

 

Wilt u eraan denken dat de uitnodigingen voor kinderfeestjes na schooltijd uitgedeeld worden? Zo is het voor de 

kinderen die niet uitgenodigd worden geen teleurstelling.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Even voorstellen 

 

Hallo allemaal,  

 

Ik ben meester Joey. Sinds dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent op verschillende scholen binnen Obase. 

Iedere maandag, dinsdag en donderdag ben ik aan het werk op ’t Kofschip. In de ochtend ben ik in de bovenbouw 

en in de middag in de onderbouw. Ik hou erg veel van sport. Zelf doe ik aan voetbal en ga ik regelmatig thaiboksen. 

Mocht u meer over mij willen weten, dan kunt u mij gerust vragen stellen.  

 

Gezonde school      

 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de 

gezondheid van hun leerlingen. Wij hebben als school besloten hier graag aan mee te willen werken. Er zijn 

verschillende vignetten te halen. Als eerste hebben wij gekozen voor het thema dat gaat over gezond eten en 

drinken en een gezonde mond. 

Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen tijdens de 

ochtendpauze, de lunch, bij traktaties en het stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij 

een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en 

ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van 

voedingsbeleid. Voor u als ouder houdt dit in dat wij graag willen dat kinderen gezonde traktaties uitdelen. 

Traktaties die niet gezond zijn worden voortaan door de kinderen mee naar huis genomen en daar genuttigd.  

 

Talenten ouders  

 

Op de ouderavond voor de zomervakantie hebben we ouders gevraagd naar hun talenten om in te kunnen zetten 

tijdens workshops. Wat zijn hier veel enthousiast reacties op gekomen. We zijn op dit moment druk bezig om hier 

verder mee aan de slag te gaan. Zodra we rond hebben bij welke workshops ouders kunnen ondersteunen, dan 

hoort u dat van ons. Was u niet bij de ouderavond, of wilt u toch nog uw talent delen met de leerlingen tijdens een 

workshop? U kunt dit altijd doorgeven aan een leerkracht.  
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Flyer inloopzwemwedstrijd 
Flyer NSW 
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