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Het schooljaar is inmiddels 5 weken oud, alle teamleden en leerlingen zijn vol enthousiasme aan het 

werk. We hebben o.a. een start gemaakt met onze nieuwe rekenmethode Wereld in getallen 5 en we 

gaan vanaf woensdag 6 oktober aan de slag met de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: 

‘Worden wat je wil’.  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever 

het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna 

en krijgt een tegoedbon voor 20% van het totaalbedrag van alle 

ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe 

boeken kopen voor de schoolbibliotheek.  

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken en iedereen kan meesparen! 

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.  

Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer 

leesplezier krijgen! 
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Parro 

Op  Het Kleurenlint gebruiken wij de Parro-app. Deze app is gratis te downloaden op zowel uw 

telefoon als computer.  

Via deze app communiceren wij met ouders. Het is daarom noodzakelijk dat in ieder geval één ouder 

per kind zich aanmeldt voor Parro.  

Onze leerkrachten zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur.  

 

De Parro-app is vooral geschikt voor kleine en praktische zaken. Het is 

handig bij het organiseren van activiteiten, hulp of wanneer er materialen 

nodig zijn. Af en toe delen wij hierop ook foto’s van (speciale) activiteiten. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit middels de ‘Privacy-

voorkeuren’ aangeven. 
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ICT 

Vanaf dit schooljaar hebben we voor ieder kind een eigen Chromebook. Bij veel oefeningen hebben 

de kinderen een koptelefoon nodig. In de groepen 3 en 4 werken we met koptelefoons van school. 

Groep 5 - 8 :  

De kinderen krijgen begin groep vijf één keer een doosje met een In Ear telefoon (oortjes) van school. 

Wanneer deze kwijt raken of kapot gaan, willen we u vragen zelf voor nieuwe te zorgen. (Voor een 

paar euro koop je al een setje bij de Action of Big Bazar.) Het is belangrijk dat ieder kind een goed 

werkende koptelefoon of In Ear telefoon heeft. 

Eten en drinken 

Elke ochtend hebben de kinderen een eet- en drinkmoment in de klas. U mag uw kind van thuis iets 

te eten en te drinken meegeven. Geef uw kind niet teveel mee. 

Een koekje of een stuk fruit is vaak voldoende.  

Op woensdag hebben wij een ‘gruit-dag’. Wij verwachten 

dat alle kinderen dan iets van groente en/of fruit mee 

nemen. Snoep en frisdrank (cola, sinas o.i.d.) vinden wij 

niet gepast voor op school. 

 

Te laat komen  

‘Te laat komen op de basisschool? Dat is toch niet zo erg?’           

Hieronder vindt u nadere informatie van de afdeling Leerplicht: 

U heeft vast wel eens gehoord van het begrip leerplichtambtenaar of misschien wel eens te maken 

gehad met een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar gaat over ongeoorloofd schoolverzuim. 

Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Wanneer jongeren de stap naar het 

voortgezet onderwijs hebben gemaakt, sluipt de gewoonte om net op het nippertje of net te laat de 

les in te gaan er ongemerkt in. Vaak blijkt bij veelvuldig laatkomen op het voortgezet onderwijs ook 

op de basisschool al sprake te zijn geweest van veelvuldig laatkomen. Kinderen tot 12 jaar zijn voor 

verzuim en laatkomen nog niet zelfverantwoordelijk. Tot die tijd kunnen ouder(s)/verzorger(s) 

worden aangesproken op dit verzuim. Vanaf 12 jaar zijn leerlingen wel (mede)verantwoordelijk.  

Vanaf dat moment kunnen zij worden verwezen naar HALT, vanwege licht verzuim of laatkomen. 

Om dit te voorkomen is het belangrijk al op de basisschool te beginnen met het aanleren van het op 

tijd komen. Om leerlingen en vooral ouders hiervan bewust te maken, houdt de leerplichtambtenaar 

regelmatig ‘te laat acties’ op de basisschool van uw kind(eren).   

De leerplichtambtenaar staat dan bij de deur om te kijken of er veel kinderen te laat binnen komen. 

Het is tenslotte van belang dat de les op tijd kan beginnen! Bovendien is het voor de leerling niet fijn 

om te laat in de les te verschijnen. Ook voor de leerkracht en voor de overige kinderen in de klas is 

het niet prettig dat de les onderbroken wordt als kinderen later binnenkomen.  
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Na de ‘te laat actie’ bespreekt de leerplichtambtenaar de resultaten met de directie van de school. 

Wanneer blijkt dat een leerling stelselmatig te laat komt, zal de leerplichtambtenaar, in overleg met 

de directie, de ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek.  

In dit gesprek kan gekeken worden naar de oorzaak van het laatkomen. Wellicht leidt het gesprek tot 

een oplossing. Eventueel kan de leerplichtambtenaar verwijzen naar een hulpverlenende instantie, 

wanneer dat gewenst is. Mocht blijken dat er na verschillende gesprekken en adviezen geen 

verbetering optreedt, dan kan de leerplichtambtenaar uiteindelijk besluiten proces-verbaal tegen de 

ouder(s)/verzorger(s) op te maken. Het opmaken van een proces-verbaal is geen doel op zich. De 

werkzaamheden van de leerplichtambtenaar zijn vooral gericht op preventie. Door op tijd aan de bel 

te trekken, zowel door school als ouders, kan een goed gesprek of een verwijzing naar hulp een 

proces-verbaal voorkomen.  

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de leerplichtambtenaren van de 

gemeente, dit kan via  078-7708500 of info@dgjzhz.nl.  Of via de website: https://www.lvszhz.nl/ 

Vanuit de gebedsgroep 

Elke eerste woensdag van de maand komt de gebedsgroep op school samen om te bidden. U bent 

welkom om aan te sluiten voor koffie, gesprek en gebed. Als u een gebedspunt heeft en u bent niet 

in de gelegenheid om te komen, dan kun u het gebedspunt doorgeven aan HeleneHeule@gmail.com. 
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OR 

We zijn heel blij met de leden van de ouderraad (OR)! Ze maken met hun hulp vele extra activiteiten 

binnen en buiten de school mogelijk. Die bijzondere activiteiten maken een schoolperiode vaak 

onvergetelijk voor een kind. Wij stellen de leden van de OR graag aan u voor: 

 Nicole Kamsteeg, moeder van Pablo (groep 6A) en Gido (groep 3) 

 Manon Prijs, moeder van Mila (groep 6A) 

 Franca Cossu, moeder van Sienna (Groep 8b), Norah  (groep 6a) en Lizze  (groep 3) 

 Hans de Jong, vader van Mattias (klas 1/2A) 

 Christel Hijmans-Jentink, moeder van Leanne (groep 6A) en Maarten (groep 5) 

 Jolanda Mulder, moeder van Merith (groep 7) 

 Manon Prijs, moeder van Mila (groep 6A) 

 Simone Biesheuvel, moeder van Ravenna (groep 7)en Lova (groep 1) 

 
 

MR 

Heb je als ouder een vraag, een idee of een probleem, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt 

of, in het verlengde daarvan, de schoolleiding. Met iets wat meerdere kinderen of de hele school 

aangaat, kunnen ouders ook altijd een MR-lid aanspreken. 

De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei zaken op school: denk aan de groepsindeling, de 

keuze voor bepaalde leermiddelen en de veiligheid. MR-vergaderingen zijn openbaar. 
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Binnen de stichting LOGOS is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin alle 

MR’s van de LOGOS-scholen vertegenwoordigd zijn. De GMR behartigt school overstijgende 

belangen. 

De MR bestaat uit een gelijk aantal personeelsleden en ouders. De samenstelling is als volgt: 

 Carolien Bron (ouder) 

 Brenda van Thienen - de Bruijn (leerkracht) 

 Karin Moreau (ouder) 

 Bapke Sulman (leerkracht) 

 

 

 

Vanuit de kinderen 

De leerlingen vanuit groep 8 zijn bij musical Hugo de Groot geweest en dit vonden zij ervan: 

We vonden het super leuk. Er waren heel veel leuke liedjes, en het was heel leerzaam.  

Als je kind 9+ is, is het super leuk. Er komen namelijk soms wel lastige woorden in voor.  

Het toneel was echt heel mooi en de kleding ook. Ze hadden namelijk echt heel erg bijpassende 

kleren aan. Het decor was heel mooi. Ze hadden Hugo´s verhalen aan een net achter hen gehangen. 

Het gaat over het leven van Hugo de Groot en wat hij allemaal heeft beleefd (behalve de 

ontsnapping in de boekenkist), want dat stuk kent iedereen wel. (Isa, Isa & Lisa) 

 

 

 

 

 

 



  

Nieuwsbrief 2  

1 oktober 2021 
 

 

 

We gingen met z’n allen, groep 8a en 8b, naar De Nieuwe Doelen voor de 

musical van Hugo de Groot. Er werd veel gezongen en de sfeer was super 

gezellig. We zaten op relaxte banken en chillen stoelen. Toen we eenmaal 

zaten duurde het gelukkig niet lang voordat de musical begon, dat was super 

fijn!!! 

Een mooi gedeelte was dat de meid zei tegen Hugo in de gevangenis: 

Misschien blijf ik wel bij je, omdat ik het later misschien allemaal wel begrijp. 

En ook een van de hoogtepunten was de terechtstelling van Johan van 

Oldenbarnevelt. (Bonne en Sanne) 

 

Agenda oktober 

5 Dag van de leraar 

13 Afsluiting Kinderboekenweek 

18-22 Herfstvakantie 

26 Voorlichting PO/VO, groep 7 en 8  

 

Jaarplanning 2021-2022 

Op onze website staat een overzicht van de 

belangrijke data voor dit schooljaar. 

www.cbshetkleurenlint.nl  

 

http://www.cbshetkleurenlint.nl/

