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Agenda 
 Donderdag 29 november =  Pietenmiddag 

 Vrijdag 30 november= Afscheid meester Alwin 

 Dinsdag 4 december = Sintfeest 

 Woensdag 5 december= Studiedag, Groep 1 t/m 8 vrij 

 Maandag 10 december = MR - vergadering 

 Dinsdag 11 december=  OR- vergadering 
 

Sinterklaasfeest 

Sinterklaas is weer in het land. Voor veel kinderen best wel weer spannend. 
Vrijdag 29 nov. iIs het Pietenmiddag. Uw kind mag dan verkleed op school 
komen. 
Op 4 december komt de sint ook bij ons op school. Hij zal met zijn zwarte 
pieten rond 9 uur op school arriveren. Daarna gaan de kinderen per bouw naar 
de aula om iets voor de sint te doen en lekker te dansen met de pieten 
Deze dag is er continurooster, dus de kinderen zijn om 14.15 uur vrij.  
Denkt u aan een “10 uurtje” en aan een lunch voor uw kind? We gaan er een 
gezellige dag van maken! 
Nou, dag hoor.  
 

Oproep hulp kerstviering in de kerk 

Op donderdagochtend 20 december houden we een kerstviering in De Wijngaard. We worden al jaren 
geassisteerd door twee ouders die zich bezig houden met het beeld en geluid tijdens de viering. Voor dit jaar zijn 
we op zoek naar twee nieuwe ouders die deze taak kunnen gaan overnemen. Voor meer informatie kunt u mailen 
naar jenny.middendorp@floriant.unicoz.nl . 
 

Even voorstellen  

Mijn naam is Jos van Teunenbroek en ik ben  een zeer ervaren directeur basisonderwijs.  
Diverse scholen heb ik  begeleid in een fusieproces, waarbij  conceptontwikkeling leidend was. 
Problemen dagen mij  uit en elk probleem zie ik als een kans om te komen tot 
kwaliteitsverbetering. Professionaliseren en kwaliteit van goed onderwijs voor kinderen staan 
bij mij hoog in het vaandel. Evenals verbinding en samenwerking met alle betrokkenen. Ik ben 
een vrolijke inspirerende leider. 
Mijn loopbaan is gestart op de kleuterleidsteropleiding op de Werkplaats van Kees Boeke. Ik 
ben mij  altijd blijven scholen en ontwikkelen met een grote voorkeur voor 

vernieuwingsonderwijs, management en kunstzinnige vorming. De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in 
interim-management van complexe situaties, begeleiding en coaching. 

Utrecht is de stad waar ik ben opgegroeid en  nog steeds met veel plezier woon. Ik ben gescheiden en heb twee 
dochters van 23 en 25 jaar. De oudste is, na het afronden van haar studie,  gestart met werken in Den Haag. De 
jongste heeft 5 maanden in Canada gestudeerd en komt met de kerst weer naar Utrecht. Ook zij woont 
zelfstandig. Ik heb veel vrienden en ga graag uit eten. 
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Vanaf 1 december a.s.  ga ik bij jullie aan de slag als interim directeur. Ik ben op maandag en woensdag op school. 
De afgelopen 2 jaar heb ik op het Noordeinde gewerkt als interim directeur. Inmiddels ben ik een aantal keren 
kennis wezen maken met het team. Na het afscheid van Alwin maak ik ook graag kennis met u als ouder. 

Bij het voorbereiden van deze opdracht heb ik regelmatig overleg gehad met Alwin, maar ook met Nicky en Joyce. 
Wij zullen het management samen inhoud geven de komende maanden. Inmiddels is de vacature voor een 
nieuwe directeur uitgezet en ik heb toegezegd te blijven tot er een nieuwe directeur aangesteld is. Ik heb erg veel 
zin in de komende periode.   

Met vriendelijke groeten,                                        

Jos van Teunenbroek 
E: jos.van teunenbroek@gmail.com 
 

Praktische Verkeersles 

Vorige week donderdag had groep 5 de eerste fietsles van dit schooljaar bij stralend winterweer. 

De volgende onderdelen werden geoefend:  
*zittend starten    *een slalomtraject fietsen     *met 1 hand aan het stuur fietsen 
*versnellen en een noodstop maken                  *hand uitsteken bij de bocht nemen 
*over de schouder achterom kijken                    *reageren op een signaal 

 
      
Daarnaast werd in het kader van het “zichtbaar zijn in het verkeer” de “verlichtingscheck” uitgevoerd. Hierbij 
bleek dat bij veel kinderen de verlichting niet op orde was!  De kinderen hebben van deze check de uitslag op een 
label mee naar huis gekregen. 
Het is belangrijk dat, in verband met slechtere weersomstandigheden en het eerder donker worden, de 
fietsverlichting in orde is!!!  
 

3 tips om je kind op te laten vallen in het donker 

Herfst! ’s Ochtends is het nog donker als je van huis vertrekt en ’s avonds gaat de zon al vroeg onder. Dat merk je 
onderweg naar school, de winkel, je werk of sport. Dat betekent dat opvallen extra belangrijk is! Zeker voor 
kinderen. Wist je dat je in het donker acht keer zoveel kans hebt op een ongeval?  
 
1. Zorg dat de fietsverlichting in orde is!  

Heb je goede fietsverlichting, dan heb je 17% minder kans op een ongeluk. Veilig Verkeer Nederland adviseert om 
vaste fietsverlichting te gebruiken. Deze vergeet je niet snel, zit op een herkenbare plek op de fiets en de 
batterijen gaan vaak langer mee. 
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2. Draag reflecterende kleding met felle kleuren 

Het verschil in zichtbaarheid tussen verschillende kleuren kleding is enorm. Veilig Verkeer Nederland raadt aan 
voor felle en lichte kleuren te kiezen. Voor kinderen zijn er  jassen te koop met reflectoren erin, zo vallen ze extra 
op! De kledinglijn Be Seen van HEMA is ook een aanrader! Mutsen, handschoenen, jassen en tassen, allemaal 
voorzien van reflectoren die je kind zichtbaarder maken in het verkeer! En ze zijn nog leuk ook ;-) 

3. Samen fietsen = opvallen 

Gaat je kind naar school of de sportclub? Kijk dan of er andere kinderen zijn om mee samen te fietsen. Zo vallen 
ze meer op! Zorg wel dat je duidelijke afspraken maakt; Fiets niet met z’n drieën naast elkaar en de mobiel blijft in 
de tas.   

Tip: Wanneer moet de fietsverlichting aan?  
Vanaf het moment dat de straatlantaarns aan gaan, is fietsverlichting verplicht. Een makkelijke afspraak om te 
maken met je kind! 

Wanneer kan een kind alleen in het donker fietsen?  
Kinderen fietsen gemiddeld rond hun 9e jaar zelfstandig naar school. En hoe zit dat in het donker? Dan zijn ouders 
over het algemeen wat voorzichtiger. In het donker fietsen is toch echt wel een stap verder. Wanneer kan een 
kind dan alleen in het donker fietsen? Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo. Een specifieke leeftijd noemen is 
daardoor lastig. Er zijn een aantal factoren die belangrijk zijn om mee te nemen in je overweging: 

 Houdt je kind zich goed aan afspraken?  
 Gaat het fietsen overdag goed? 
 Hebben jullie al vaker samen geoefend in het donker? Dan ziet alles er toch heel anders uit. 
 Woon je in een drukke stad of een rustig dorp? 
 Is de route veilig?  

De meeste ouders laten hun kinderen vanaf ongeveer hun tiende jaar 
alleen in het donker fietsen. Het advies van Veilig Verkeer Nederland 
is om het alleen fietsen rustig op te bouwen, in een rustige omgeving. 
Dan kan je kind wennen, dit is goed voor het zelfvertrouwen van je 
kind, maar ook het vertrouwen van jou in hem.  Oefen daarna ook het 
fietsen in het donker en zorg natuurlijk dat je kind goed zichtbaar is!  
  

 
 
 
In de komende periode zal in alle groepen aandacht besteed worden aan het belang van “goed zichtbaar zijn in 
het verkeer” en in een aantal groepen zal een fietsverlichtingscheck gedaan worden op school! 
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Studiedagen schooljaar 2018-2019 

Studiedagen schooljaar 2018-2019, groep 1 t/m 8 vrij: 
- Woensdag  5 december 2018 
- Maandag 4 maart 2019 
- Vrijdag 7 juni 2019 
- Vrijdag 5 juli 2019 

 

Schoolvakanties 2018-2019 
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs) 
     
Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019    
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019     
Paasvakantie  19 april t/m 22 april 2019       
Meivakantie  23 april t/m 3 mei 2019      
Hemelvaart  30 mei t/m 31 mei 2019      
Pinksteren  10 juni 2019      
Zomervakantie               22 juli t/m 30 augustus 2019      


