
 
Nieuwsbrief 8  januari 2018 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Zo vlak na de kerstvakantie willen wij u op de hoogte stellen van een aantal zaken: 
 
Personeel: 
Waarschijnlijk  heeft u het verdrietige nieuws van het overlijden van meester Gijs al vernomen. 
Meester Gijs is overleden op eerste kerstdag. Hij was met zijn vrouw op vakantie in Brazilië en 
plotseling overleden. Vandaag hebben we in de groepen gesproken over het overlijden. In school 
hebben wij een herdenkingstafel ingericht. Hier is ook gelegenheid om een kaartje of een boodschap 
voor Karina, de vrouw van Gijs achter te laten. Op zondag 11 februari 2018 is er een herdenkingsdienst 
voor meester Gijs in de Rijswijkse Schouwburg.  De aanvangstijd is nog niet bekend. Zodra we dit 
weten, zullen we dit doorgeven. De herdenkingsdienst is openbaar en als u wilt, kunt u daar met uw 
kind naar toe. Ik moet daar uitdrukkelijk bij vermelden dat kinderen zonder begeleiding niet naar 
binnen mogen.  
De naschoolse gym op dinsdag en de voetbal van de woensdagmiddag gaan voorlopig niet door. 
 
Joki-groepen: 
Juffrouw Linsey heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen.  Zij is gaan werken op de 
Rehobothschool. De indeling is als volgt: Joki B juffrouw Elly en juffrouw Mariska. 
Onderwijsassistenten zijn juffrouw Nicole en juffrouw Yvonne. Bij de Joki A juffrouw Arli en juffrouw 
Bianca. Onderwijsassistent is juffrouw Özlem.  
 
Aanvangstijden school: 
Zoals u weet start de school voor de Joki-groepen, groep 3 en 4 om 8.30 uur en voor de overige 
groepen om 8.40 uur. We willen op tijd starten met de lessen. Kinderen die te laat komen onderbreken 
de les en dit werkt storend voor de leerkracht en de andere kinderen. We willen u dan ook nadrukkelijk 
vragen uw kind op tijd op school te brengen. Dit geldt ook voor het ophalen van uw kind. De Joki’s 
gaan uit om 14.30 uur. Ouders van Joki’s kunnen hun kind om 14.30 uur ophalen uit de groep. De 
schooldeur gaat om 14.30 uur open. Voor die tijd kunt u niet naar binnen. De overige groepen zijn uit 
om 14.45 uur. Ouders halen hun kind af bij het hek. De naschoolse gym stopt op maandag om 15.45 
uur. De naschoolse judo op donderdag om 16.15 uur. Ook  hier vragen wij uw kind op tijd op te halen. 
Het is niet mogelijk om in school op uw kind te wachten of uw kind binnen op te komen halen. Dit 
zorgt voor een onoverzichtelijke situatie en kan een gevoel van onveiligheid veroorzaken bij de 
kinderen.   
 
Adviezen schoolverlaters: 
Op 19 december 2017 hebben de leerlingen van de eindgroepen hun advies gekregen voor het 
voortgezet onderwijs. Voor de ouders breekt er nu een spannende tijd aan. Zij gaan een passende 
school voor voortgezet onderwijs zoeken voor hun kind.  
 
Parkeren: 
Momenteel is het erg druk rond de school met auto’s die dubbel geparkeerd staan. We wijzen u erop 
dat de politie hierop toeziet en foutparkeerders beboet. Voor de veiligheid van de kinderen die naar 
school komen, willen we u vragen alleen te parkeren op de daartoe bestemde plekken.  
 
We hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd 
contact opnemen met Maria Wulffelé of Ronald Heijstek 


