
  

NIEUWSBRIEF  30-09-2022  

 

   Agenda 
    

3/10 – 7/10     Tussenvakantie   
10/10 Dia di Bandera Korsou   
    

 

            
   

Halen en brengen in de revisie 
Na de coronajaren en bij de start van dit 
schooljaar heeft u afspraken en regels vanuit 
school ontvangen via de nieuwsbrieven over 
het halen en brengen van uw kind(eren). 
 
Terugkijkend op deze eerste schoolperiode 
willen we een aantal afspraken bijstellen 
omdat we zien dat er nog iets te winnen valt 
met betrekking tot: 

- Veiligheid,  

- Welkom voelen  

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

 
Na de tussenvakantie gelden daarom de 
volgende (soms aangepaste) afspraken rond 
halen en brengen: 

                               
Nijntje  
Nijntje start om 7.30 uur (inloop van 7.15 tot 
7.30 uur), ophalen kan vanaf 12.00 uur.  In de 
ochtend bij het brengen,  neemt u afscheid bij 
de deur.                                                                                                
Bij het ophalen tussen 12.00 uur en 12.30 
uur bent u van harte welkom in de klas.  
 
 
 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste schoolperiode zit er nu echt op! 
We gaan volgende week van de vakantie 
genieten.  We ontvangen alle kinderen graag 
weer op dinsdag 11 oktober op school! 
Het team van de Schroederschool wenst 
ouders en kinderen een hele fijne vakantie! 
 
 

   
 
 
 
 



                                             

                                                                                      
Groepen 1-2 
Ook de groepen 1/2 hebben inloop van 7.15 
uur tot 7.30 uur. Op maandag en vrijdag mag u 
mee naar binnen en op de andere dagen 
worden de kinderen bij de deur ontvangen 
door de leerkracht. Om 12.30 uur gaat de bel 
en gaat het grote hek open. U kunt uw kind dan 
bij de klas ophalen.     
 
Groep 3 t/m 8  
Brengen 
Vanaf 7.00 uur is er toezicht op het plein van de 
middenbouw en op het grote plein.  
De ouders van de leerlingen in groep 3 kunnen 
met hun kind meelopen naar het plein. 
De leerlingen van groep 3A gaan zelfstandig 
vanaf het hek van het kleuterplein naar hun 
groep. De leerlingen van groep 3B gaan 
zelfstandig via de deur aan de kant van het 
grote plein naar hun groep.   
 

 
 
De ouders van de leerlingen van de groepen 4 
t/m 8 kunnen, als ze dit willen, met hun 
kind(eren) meelopen naar het plein. De 
kinderen gaan vanaf het schoolplein zelf naar 
hun klas. 
U kunt zowel door de hoofdingang als het grote 
hek naar binnen. 
De kinderen mogen voor schooltijd niet 
voetballen op het grote plein. 
 
 

Halen 
De ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 
kunnen hun kind(eren) op het schoolplein bij 
het podium of de boom ophalen om 12.30 uur. 
Het is belangrijk dat u zelf een duidelijke 
afspraak met uw kind maakt waar u op 
hem/haar wacht. 
 

 

Toezicht 
Om 7.00 uur gaan de deuren en hekken 
open. Vanaf dat tijdstip is er toezicht van 2 
leerkrachten op het plein van de 
middenbouw en het grote plein. Daarnaast 
blijft Karin 4 schooldagen bij het hek ouders 
en kinderen verwelkomen.  
De leerkrachten die geen toezicht op het 
plein houden, zijn op tijd in hun lokaal. 

 
 
Let op: Voor schooltijd is er geen 
gelegenheid om de leerkracht van uw kind te 
spreken. 
Als u contact wilt met de leerkracht, dan 
kunt u na schooltijd even binnenlopen of 
een afspraak maken via parro.  
 
Parkeerplaats 
Naast bovenstaande afspraken, vragen wij u 
als ouder ook nog meer bij te dragen aan de 
veiligheid van de leerlingen op de 
parkeerplaats. Denk hierbij aan: uw auto 
handig  parkeren, rekening  houden met 
anderen, uw kind op tijd naar school  
brengen en ook weer op tijd ophalen, een 
praatje met andere ouders op een andere 
plek dan de parkeerplaats voeren, uw motor 
van de auto uitzetten bij het brengen en 
halen etc. 
 

 
 

Hoeveel parkeerplaatsen we er ook bij 
zouden maken, op dit moment is het gedrag 
van ouders en kinderen bepalend voor de 
veiligheid rond de school. 
 



    

Buitenschoolse Activiteiten Schroederschool 
(BAS) 
Op 18 oktober start bij BAS de workshop 
 'Ik sta sterk' onder begeleiding van Laura 
Vernooijs van E Mucha.  
  
Op dinsdag (18/25 oktober, 1/8/15/22/29 
november en 6 december) van 13.00 uur - 14.00 
uur voor groep 3 t/m groep 5  
Op woensdag (19/26 oktober, 2/9/16/23/30 
november en 7 december) van 13.00 uur - 14.00 
uur voor groep 6 t/m groep 8  
  
Is jouw kind onzeker en heeft het weinig 
zelfvertrouwen? Ben jij op zoek naar een cursus 
zelfvertrouwen voor jouw kind of een training 
positief zelfbeeld? ‘Ik sta sterk’ is een 
kortdurende, praktische en speelse training die 
jouw kind helpt om zijn zelfvertrouwen te 
vergroten en een positief zelfbeeld te 
ontwikkelen. Deze cursus wordt gegeven door 
Laura Vernooijs, Pedagogisch Hulpverlener bij E 
Mucha Curaçao. Laura biedt persoonlijke 
begeleiding aan en geeft workshops aan ouders 
en kinderen/tieners met hulpvragen die passen 
bij de ontwikkeling van kinderen.  
Meer weten? www.emucha.info of check 
de Facebook/Instagram pagina.  
 

 
 
De kosten zullen zo rond de 125 Ang liggen voor 
de gehele reeks van 8 lessen. Heeft u interesse? 
Stuurt u dan z.s.m. een bericht naar 
Welmoed: fin.admin@schroederschool.net    
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in beide 
groepen! 
 

Zonnepanelen 
Eindelijk is het zover…!  De Schroederschool 
krijgt zonnepanelen. 
De zonnepanelen zijn besteld en we houden u 
op de hoogte over de plaatsing ervan. 
 
 

 

 
 
 
 
              Fijne tussenvakantie 
 
 

 

http://www.emucha.info/
https://www.facebook.com/EMuchaCuracao/
https://www.instagram.com/emuchacuracao/

