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Agenda: 

Ma 9 mrt: start 

projectweek 

Wo 18 mrt: afsluiting 

project 

Do 19 mrt: 

kangoeroewedstrijd 

Vr 20 mrt: 

Pannenkoekendag groep 

6. 

 

 

 

 

Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, maak 

dan even een afspraak.  

Maarten Kleiman staat u 

graag te woord. 

 
 
Van de directie 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Vandaag zijn we met de hele school gestart met ons gezamenlijke project met als 
thema “Beroepen”. Tot 18 maart zal dit onderwerp in alle groepen centraal staan. 
Mooi te zien dat er verschillende ouders op school over hun werk komen 
vertellen; ook op andere manieren maken kinderen kennis met veel verschillende 
beroepen. Zo leren kinderen in de ‘echte’ wereld. 
Vandaag hadden we de vossenjacht; waar kinderen in de wijk op zoek gingen. Alle 
ouders die hebben meegeholpen hartelijk dank. 
Op woensdag 18 maart sluiten we het project af; u bent van harte welkom om het 
werk van de kinderen te bekijken. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 

 

Verkeerssituatie voor school 
Aan het begin en het eind van de schooltijd voor kinderen is het voor de school 
behoorlijk druk. U zult begrijpen dat we alles willen doen om het voor de 
kinderen zo veilig mogelijk te houden. Het mooist zou het zijn als alle ouders en 
kinderen lopend of met de fiets komen; helemaal haalbaar zal dat niet zijn. 
We vragen u met nadruk om de oversteekplaats voor de school (zie foto) vrij te 
laten, zodat ouders en kinderen daar veilig kunnen oversteken. Wilt u ook niet 
parkeren op de plek waar de fietsen het plein verlaten. Samen kunnen we zo 
zorgen voor een veilige Roerdompweg.  
 

 
 
 
Vervanging bij zieke leerkracht 
Soms hebben we ook op de Fakkel te maken met een zieke leerkracht. Doet zich 
zo’n situatie voor, dan treedt er een protocol in werking. Allereerst horen we of er 
in de PCBO-vervangingspool een invalleerkracht beschikbaar is. Is dat niet het 
geval (en dat komt steeds vaker voor), dan verdelen we de klas onder de andere 
groepen. Voor zo’n dag ligt er een dag-lespakket klaar voor elke groep. Mocht er 
voor de tweede dag geen oplossing zijn, dan zijn de kinderen van de betreffende 
groep een dag vrij. U ontvangt dit bericht dan via Parro. Mocht er nog een derde 
dag zijn zonder oplossing, dan kiezen we er voor een andere groep een dag vrij te 
geven en dan gaat die leerkracht voor de eerste groep. Gelukkig komt dat zelden 
voor. Is er op zo’n dag voor uw kind thuis geen oplossing, dan is uw kind welkom 
op school en wordt uw kind opgevangen in een andere groep.  
We zullen u in deze gevallen steeds tijdig informeren. 
Ik denk dat het goed is u hierover te informeren. 
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Schoolfotograaf 

Maandag 30 en dinsdag 31 maart 2020 komt Foto Perfect uit Deventer uw 
kind(eren) op de foto zetten. Naast een klassenfoto worden uw kinderen 
ook samen met hun broertje(s) en/of zusje(s) op de foto gezet. 
Op de maandagmiddag na schooltijd kunnen ook broertjes/zusjes op de 
foto, die niet op De Fakkel / PSZ zitten. Uitsluitend op aanmelding. 
 
U ontvangt een fotoset verpakt in cellofaan. U kunt de foto's goed 
bekijken. Openen is betalen. Heeft u geen belangstelling dan kunt u de 
gesloten cellofaan bij de juf of meester inleveren. U betaalt rechtstreeks 
aan de fotograaf. 
 
Alle vragen/informatie/aanmelding gaan uitsluitend via de 
Ouderraad: defakkelschoolfoto@gmail.com 
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