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Derde kleutergroep 

De instroom in onze kleutergroepen is de afgelopen maanden toegenomen. Heel fijn en gezellig, 

maar als het kan, houden wij onze kleutergroepen liever wat kleiner. Na de Kerstvakantie starten 

wij daarom kleutergroep c. De leerkrachten van deze groep zullen zijn Meike Kuik (ma, di, wo) en 

Trudie Kooiman (do, vrij).  De oudste kleuters uit groep 1-2 a en 1-2 b zullen samen de nieuwe 

kleutergroep vormen. Dit was voor de zomervakantie al bekend. De leerkrachten van groep 1-2 

zullen hierover de betreffende ouders nog verder informeren in de komende tijd. Juf Meike en 

juf Trudie zijn geen onbekenden voor de kleuters. Op het moment geven zij RT (extra hulp) op 

school. Ook lopen juf Meike en juf Trudie regelmatig de huidige kleutergroepen binnen om nog 

meer vertrouwd te raken met de klas en/of extra ondersteuning te geven aan groepjes 

leerlingen. Voor de Kerstvakantie zal de nieuwe groep ook een keer gaan wennen. Het lokaal voor 

deze groep wordt het lokaal naast groep 1-2b. 

 

Schoen zetten 

Donderdag 28 november gaan we met alle klassen schoen zetten. Bij de kleuters worden daarvoor 

de gymschoenen gebruikt die al op school aanwezig zijn. De kinderen van de andere groepen 

wordt gevraagd een extra schoen van thuis mee te nemen. 

 

Schooljudo 

 

In de groepen 5 tot en met 8 hebben we inmiddels drie judolessen gehad van David. In de 8 

lessen die we in totaal krijgen, staat het thema 'vertrouwen' centraal.  

De judolessen zijn wekelijks op vrijdag maar ook in de klassen staan activiteiten centraal die 

gaan over vertrouwen in elkaar.  

De judolessen zijn heel divers; rollen, houdgrepen, diverse worpen, samenwerkingsopdrachten en 

sterk in je schoenen staan. De kinderen gaan elke week met veel plezier naar deze lessen! 

 

Verkeerssituatie 



 
 

De gemeente heeft de Klaverstraat verkeersluw gemaakt. Er zijn minder parkeerplaatsen en er 

zijn wegversperringen geplaatst om het verkeer te remmen. Dit alles met het doel het velliger te 

maken voor onze leerlingen die te voet of te fiets naar school komen. Helaas hebben de 

genoemde maatregelen ook negatieve effecten. Sommige ouders parkeren toch koste wat het 

kost hun auto in de Klaverstaat. Ze zetten hun auto dan op de stoep, dubbel of tegen de 

versperring aan. Wij vinden dit eerlijk gezegd onbegrijpelijk! Een straat verderop is nog 

parkeerplaats en anders twee straten verderop wel. De fiets of de benenwagen is een heel goed 

alternatief daarnaast. 

Daarom doen wij een dringende oproep: laat de auto zo veel mogelijk thuis en kom te voet of op 

de fiets. Parkeer de auto in ieder geval niet waar deze niet hoort! We krijgen af en toe namelijk 

alarmerende berichten van leerlingen die bijna aangereden zijn door een auto in de Klaverstraat. 

We moeten er niet aan denken wat er gebeurt als dat bijna, geen bijna meer is! Daarom zullen we 

ook weer de hulp van de wijkagent inroepen om te surveilleren. Maar bovenal doen wij een beroep 

op u als ouder om met elkaar een veilige omgeving voor onze kinderen te creëren. Dus respecteer 

de verkeer- en gedragsregels! En kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets. 

 

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg 

Binnen het Zorgplan van de Ireneschool staat beschreven hoe de leerlingenzorg georganiseerd 

wordt bij ons op school. Vanuit de ouderenquête is gebleken dat er behoefte is aan meer inzicht 

in de hulp aan uw kind. Dit schooljaar wordt gekeken hoe dit verbeterd kan worden, zonder dat 

dit ten koste gaat van de tijd die wij direct aan de leerlingen besteden. Zo zijn ouders van 

leerlingen die extra hulp (RT) krijgen of in de Plusklas zitten begin dit schooljaar per e-mail op 

de hoogte gebracht en schrijf ik met regelmaat een stukje in de Irenesirene. Daarnaast wordt 

geprobeerd de notities van gesprekken van ouders waarbij ik als coördinator leerlingenzorg 

aansluit direct uit te printen en mee te geven. Wanneer uw kind een handelingsplan heeft, wordt 

dit waar mogelijk met u besproken door de leerkracht tijdens een contactmoment. Ook is met 

het team tijdens een vergadering besproken hoe wij veilig, maar zo transparant mogelijk naar 

ouders met de informatie over zorgleerlingen om kunnen gaan. Wij hopen hiermee meer 

duidelijkheid te geven over onze leerlingenzorg in de praktijk.   

Mocht u suggesties hebben om de communicatie over leerlingenzorg te verbeteren dan kunt u 

mailen naar clz.irene@onderwijsprimair.nl of een afspraak met mij maken.  

 

Vertrouwenspersonen 
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Op de prikborden bij de ingangen kunt u de folder zien met de stappen die u kunt maken bij een 

klacht of als u ergens ontevreden over bent. De eerste stap is uiteraard om contact op te nemen 

met de groepsleerkracht. Mocht u er dan samen niet uitkomen, dan is vervolgens de directeur de 

aangewezen persoon. Indien u dan nog niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de 

interne vertrouwenspersoon. 

Bij ons op school hebben we 2 vertrouwenspersonen: 

Alexandra Bouwen (werkdagen: maandag, woensdag en donderdag) 

Jeannette van Eersel (werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag) 

De vertrouwenspersonen gaan graag met u in gesprek, zodat we samen op zoek kunnen naar een 

oplossing. 

 

Belangrijke data de komende tijd  

 
Dinsdag 26 november contactavond (de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn hierbij aanwezig). 

Donderdag 28 november schoen zetten (schoen meenemen vanaf groep 3). 

Donderdag 5 december Sintviering, de kinderen zijn om 12 uur uit. 

Vrijdag 20 december, de kinderen zijn om 12 uur vrij. Start Kerstvakantie. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 


