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DSV - BERICHTEN  
nummer 1 – 6 september 2019 

 

                     
 

BELANGRIJKE DATA 

12 september    Informatieavond (groepen 1/2 en 3) 

12 september    Kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

16 september    Studiedag (alle leerlingen vrij) 

17 september    Kennismakingsgesprekken (groepen 4 t/m 8) 

17, 18 en 19 september  Schoolfotograaf 

2 oktober    Start Kinderboekenweek/project 

3 oktober    Sportdag 

 

 

 

Nieuw schooljaar, nieuw avontuur. Heel veel leerplezier in het nieuwe schooljaar 

 

Informatieavond groepen 1/2 en 3 

Graag nodigen we u als ouder uit voor de informatieavond op donderdag 12 september van 19.30 – 

20.30 uur. U wordt in de klas van uw kind door de leerkracht geïnformeerd over wat uw kind dit leerjaar 

gaat doen. 

 

Kennismakingsgesprekken groepen 4 t/m 8 

Op donderdag 12 september en dinsdag 17 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats 

voor de groepen 4 t/m 8. U maakt hierbij kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Op deze avond 

kunt u de leerkracht meer informatie geven over uw kind. 

 

Op vrijdag 6 september vanaf 13.00 uur krijgt u via MSI een bericht dat u zich kunt inschrijven voor 

deze gesprekken. Wij vragen u vriendelijk om bij inschrijving van meerdere kinderen 10 minuten pauze 

tussen de gesprekken in te plannen.  

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 17 september, woensdag 18 september en donderdag 19 

september is de schoolfotograaf weer op school. 

Dinsdag 17 september (individuele foto's)  

Woensdag 18 september (groepsfoto's) 

Donderdag 19 september (broertjes en zusjes foto's)  

We hebben dit jaar in overleg met de ouderraad ervoor gekozen om de 

schoolfotograaf vroeg in het schooljaar te laten komen. Dit heeft een aantal voordelen nl. de nieuwe 

leerlingen staan op de foto, als school kunnen we het hele jaar gebruik maken van recente foto’s. Het 

nadeel is dat leerlingen van de groepen 1/2 niet allemaal op de groepsfoto staan, er is daarom gekozen 

om de groepen 1/2 aan het eind van het schooljaar nogmaals op een groepsfoto te zetten. 
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Brengen en halen van de kinderen (rijrichting op het Koningsplein) 

Wij willen u dringend vragen om bij het halen en brengen van de kinderen het Koningsplein in te rijden 

vanaf de zijde van de fietsbrug over het kanaal; dit om de soepele en veilige doorstroming van het 

verkeer te bevorderen.  

 

Er komen regelmatig klachten van omwonenden dat ouders (opa’s, oma’s, oppas) die hun kind(eren) 

naar school brengen geen rekening houden met fietsers die op dat moment ook op de Nieuwe Plantage 

fietsen met name het geen richting aangeven of het midden op straat parkeren. Parkeer uw auto ook 

niet op de stoep voor de school. Let u alstublieft op een veilige situatie als u uw kind(eren) naar school 

komt brengen.  

 

 
 

 

De politie heeft aangegeven te zullen handhaven. Het zou jammer als het zover zou moeten komen. 

 

Van het bestuur 

We zijn zeer verheugd dat Isolde Hooijmans per 1 september is benoemd tot adjunct-directeur. Voor de 

zomer hebben we op advies van interim-directeur Jan Punt de functie van adjunct-directeur toegevoegd 

aan de organisatie. We hebben zowel intern als extern geworven om de beste kandidaat te vinden. De 

sollicitatiecommissie werd gevormd door een afvaardiging van het management team (MT), bestuur en 

zowel de ouders als leerkrachten in de medezeggenschapsraad (MR). 

  

We feliciteren Isolde en wensen haar een vliegende start toe in haar nieuwe baan. De functie van 

managementassistent komt te vervallen. We vinden het heel waardevol dat een gewaardeerd en 

talentvolle medewerker binnen de organisatie kan doorgroeien naar deze positie. 

 

We zetten met de benoeming van Isolde in op het versterken van het management van de school en het 

vergroten van de continuïteit. Jan Punt blijft in elk geval tot eind 2019. Zodra we informatie hebben over 

het herstel van Ragna Kuiper zullen we u hierover informeren. 
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