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OBS de Touwladder/OBS de Start 

 

  

 
 

Beste ouders/verzorgers van de Touwladder, 

 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief van school hebben kunnen lezen 

gaat ook dit jaar het schoolreisje helaas niet door. 

 

Daarom hebben wij in overleg besloten om deze bijdrage, die betaald is 

voor schooljaar 19/20, aan u retour te storten. 

Aangezien dit een enorme klus is, vragen wij u zelf in actie te komen om 

dit retour te krijgen. 

 

Wat moet U zelf doen? 

* U stuurt zelf een TIKKIE naar de klassenouder van uw kind(eren) 

met vermelding van de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit 

(Heeft u meerdere kinderen op school zitten en in een andere klas dan 

voor ieder kind apart een tikkie naar de klassenouder van zijn/haar klas) 

* Groep 2-3 een TIKKIE van € 12,- 

* Groep 4-7 een TIKKIE van € 25,- 

* Groep 8 niets retour dit wordt gebruikt voor het schoolkamp 

* De periode om een tikkie naar de klassenouder te sturen is kort 

namelijk alleen van maandag 26-4 tot en met woensdag 28-4. 

Hier hebben wij bewust voor gekozen omdat het anders te veel tijd 

vergt. Dus let hierop aub! 

 

Hierna gaan wij checken of er inderdaad ook betaald is, klopt dit dan 

ontvangt u de bijdrage retour. 

Voor eventuele vragen kunt u altijd bij uw klassenouder terecht. 

 

OV de Touwladder 

 

 
 

In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een oproep van de MR waarin wij u 

vragen om u hiervoor kandidaat te stellen. Het is belangrijk voor de 

school om een goede oudervertegenwoordiging te hebben die met ons 

meedenkt over het beleid. Aarzel dus niet als u een steentje bij kunt 

dragen op dit gebied en meld aan. 

  

 

 
 

Zoals gebruikelijk is er in de week voor een vakantie een klassenweek. 

Dit betekent dat de leerkracht een verwachting kiest die past bij de 

specifieke behoefte van de groep. Nieuwsgierig? Vraag uw kind aan 

welke verwachting zij in deze week werken. 

 

 

 

 
 

 
 

 

19 t/m 29 april 

Entreetoets groep 7 

 

26 t/m 28 april: 

Tikkie schoolreis 

 

27 april: 

Koningsdag vrij 

 

3 t/m 16 mei: 

Meivakantie vrij 

 

17 mei: 

Schoolfotograaf TL 

http://www.obsdetouwladder.nl/
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Ook volgende week mogen wij weer gaan genieten van het schoolfruit. Omdat de leverancier pas op 

woensdag kan uitleveren (i.v.m. Koningsdag), weten wij niet zeker of de levering die dag op tijd zal 

zijn. Wij vragen u dan ook om uw kind op woensdag zelf fruit mee te geven. Zo voorkomen we dat 

uw kind bij een late levering zonder pauzehapje zit. 

 

 
 

Wij willen graag via deze weg aandacht vragen voor de veiligheid op straat rondom school tijdens 

het halen en brengen van uw kind. 

 

Doordat er op dit moment geen doorstroom mogelijk is in de Heiakker, vanwege de opgebroken 

weg, wordt de verkeerssituatie voor onze leerlingen nog meer onoverzichtelijk. Wij zien steeds meer 

onveilige situaties ontstaan en doen een beroep op uw medewerking.  

 

WEES EEN “HEER” IN HET VERKEER! 

 

Wij verzoeken u het gebied recht voor de school niet meer in te rijden met de auto. Op dit 

chaotische stuk recht voor de ingang parkeren, keren, draaien en stilstaan, zorgt echt voor te veel 

onveilige situaties. Zet uw auto in een van de zijstraten en loop het laatste stukje, of laat uw kind 

het laatste stukje zelfstandig lopen. Zet in geen geval uw auto voor de inritten van de bewoners of 

de opgang (stoep) voor voetgangers/mindervaliden. Kom zo mogelijk met de fiets. 

 

Wij rekenen op uw medewerking in deze. Alleen zo houden we het samen veilig voor al onze 

kinderen! 
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