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Brigadiers 
Wegens het stoppen om verschillende redenen van een aantal brigadiers, is 
het ondanks vele inspanningen helaas niet gelukt om voor het nieuwe jaar voldoende 
ouders te vinden die de taak van verkeersbrigadier op zich willen nemen. 
We vinden dit erg spijtig: een veilige (verkeers)situatie rondom de school wordt door 
iedereen belangrijk gevonden. Bij begin- en eindtijd van school is de situatie door de 
vele fietsen en auto’s al gauw onoverzichtelijk. 
Dit betekent helaas dat er, zoals het er nu uit ziet, na de kerstvakantie op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen de middag geen brigadiers meer zullen staan bij de 
oversteekplaatsen.  Aan het begin en einde van de schooldag zijn er wel brigadiers. 
Mochten zich voor 7 januari alsnog voldoende ouders melden om ook tussen de 
middag brigadiers in te zetten, dan laten we dat aan u weten. 

 
 
 

Veiligheidshesjes 
In deze periode van het jaar kunnen de dagen koud, mistig, nat en donker zijn. 
De kinderen zijn dan op hun fiets of te voet slecht zichtbaar voor het verkeer. 
Bij deze een reminder om uw kind(eren) hun veiligheidshesje aan te (laten) 
doen. Wij hopen op uw medewerking. 
 
 
 
 
 

Ziekmelden van uw kind(eren) 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende: 
Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen, belt u dan vóór 8.30 uur naar school. Niet ziekmelden via 
mail! De leerkrachten zijn in de groep met de kinderen bezig en hebben hun mail niet altijd voor 8.30 uur gezien. 
Na 8.30 is het lastig voor de leerkrachten om naar huis te bellen als een kind, zonder dat wij het weten, niet op 
school is. Dus graag ziekmeldingen telefonisch doorgeven vóór 8.30 uur. Hartelijk dank! 
 
 

Op tijd  
Op tijd op school zijn: soms is dat een hele uitdaging! 

We merken op school dat er regelmatig leerlingen te laat zijn. Dat is jammer en werkt vertragend bij het 

opstarten van de lesdag. Verzoek aan alle leerlingen en ouders om ’s morgens de klok extra goed in de gaten te 

houden. Dank! 
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Kerstviering St. Martinuskerk 
In de bijlage de uitnodiging voor de kerstvieringen in de St. Martinuskerk op 22 en 24 december 
Zie bijlage op de website. 
 
 

Tech- and Play festival in het Beursgebouw te Eindhoven 
In de bijlage vind je een flyer betreffende het Tech- and Play festival in het Beursgebouw in Eindhoven. 
Bibliotheek De Kempen zal hierbij ook vertegenwoordigd zijn. 
In de kerstvakantie op 28 december kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar experimenteren, samenwerken 
en leren. En zelfs een kijkje nemen in hun toekomst! Zie bijlage op de website. 
 
 

Vandaag om 11.30 uur start de kerstvakantie voor iedereen 
Op maandag 7 januari hopen wij alle leerlingen weer te mogen begroeten. 
 
 

Wij wensen u allen een fijne vakantie, 
sfeervolle feestdagen en een inspirerend 2019 

 

 


