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Studiedag 30 augustus 

Deze dag is de school gesloten. Wilt u zelf voor opvang zorgen. 

 

Verkeerssituatie 
Afgelopen week hebben jullie kennis kunnen maken met de nieuwe verkeerssituatie op het plein. O.i. gaat 

dit best goed. Toch enkele aandachtspunten.  

Als je met de auto het plein op komt rijden, is het niet de bedoeling om de eerste afslag naar links te nemen, 

ook al zijn er daar lege parkeervakken. Je kunt dan in conflict komen met iemand die weg wil rijden. Dat stuk 

weg is alleen bedoeld als uitrijstrook. Binnenkort komt daar nog een bord, verboden in te rijden. Dus eerst 

even doorrijden s.v.p. 

De ingang voor de fietsen vanaf de Buitenveldse weg is wat smal en ligt ook niet in een natuurlijke lijn, 

komend vanaf de Lient. Dat leidt ertoe dat veel kinderen en ouders de grasstrook nemen, wat natuurlijk niet 

de bedoeling is. Hierover gaan we nog in conclaaf met de gemeente tijdens ons evaluatieve gesprek rond de 

herfstvakantie. Gelieve toch die ingang te nemen. 

Ook valt mij op dat kinderen, maar ook ouders op de stoep fietsen. Het is wel breed, maar voor de veiligheid 

van de voetgangers, met name de jonge kinderen, wil ik vragen toch af te stappen. Overigens is het ook een 

verkeerd voorbeeld voor onze kinderen. Dank je wel! 

 

          

Plezier op het achterplein 
Heb je al een kijkje genomen?  

Spel geeft rust. Rust leidt tot optimaal leren. 

 

Startgesprekken 
Binnenkort starten de leerkrachten met de startgesprekken. Jullie worden uitgenodigd om met de leerkracht 

te spreken over je kind(eren). Vanaf groep 3 spreken wij ook graag met je kind erbij. Doel is om te luisteren 

naar wat je kind en jij van belang vinden in het leer- en pedagogisch proces van het kind. Wij noemen dat: 

“Afstemmen op de leerbehoefte van het kind”. Het is een gesprekje van 10 minuten. 

Als bijlage vind je een vragenlijst die wellicht kan helpen dit gesprek met je kind samen voor te bereiden. 
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Circus in het dorp 
Let op! Op de parkeerplaats Disselplein beperkt / niet parkeren 04-06 september. 

Van maandag 04 september t/m woensdag 06 september is op de parkeerplaats voor de school parkeren 

beperkt / niet mogelijk i.v.m. het Amsterdamse stadscircus Magic Circus.  

Wilt u dit circus bezoeken met uw kind(eren)? Dan kunt u kaartjes krijgen bij onze Office manager Joyce. Per 

volledig betalende volwassene kan er één kind gratis mee naar binnen met zo'n kaartje.  

 
 

Vanuit de wijk 

Bij deze nieuwsbrief zitten diverse bijlagen 
1)  Nieuws Update 02 

2)  Wij ruimen op. OAC ouders Debby Schulten en Anja Hamersma nodigen u uit om decoraties van hen over te 

nemen 

3)  Open dagen muziekschool 

4)  Aanmelding typecursus 

5)  Vragenlijst startgesprekken 

6)  Muziekles bij Juliana en Bernard, als onderdeel van driejarig muziekproject 

 
 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl

