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Nieuws uit de school 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op school 

We heten mw. Bianca Tofohr van harte welkom in 

de school. Zij is gebiedsconsulente van Stib binnen 

de gemeente Buren en zal regelmatig in de school te 

zien zijn. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich 

voor.  

De donderdagmiddagen dat zij dit schooljaar nog 

op de EHS aanwezig is: 

6 juni 

4 juli 

 

Invoering continurooster 

Na de zomervakantie start het continurooster o 

school. Voor de volledigheid vermelden we hier nog 

een keer de schooltijden, zoals deze worden na de 

zomervakantie: 

Maandag – dinsdag – donderdag: 

8.30 uur – 14.30 uur 

Woensdag: 

8.30 uur – 12.15 uur 

Vrijdag groep 1 t/m 4: 

8.30 uur – 12.00 uur 

Vrijdag groep 5 t/m 8: 

8.30 uur – 14.30 uur 

 

Op de ‘lange’ dagen eten alle kinderen op school 

onder begeleiding van de leerkracht. Ook spelen de 

kinderen een half uur – onder toezicht – buiten. De 

tijden van het eten en buitenspelen kunnen per  

 

 

 

groep variëren, omdat we een rooster maken voor 

de pleinen. We willen niet dat het te druk is op het 

plein. De leerkrachten zullen na een aantal weken 

evalueren hoe het eten en spelen verloopt en 

stellen indien nodig tijden bij.  

 

Sommige kinderen zijn het al gewend om 

regelmatig op school te eten, voor andere kinderen 

is het nieuw. Een paar spelregels die we  met elkaar 

hanteren zijn:  

-Een lunch op school is een gezonde lunch: brood, 

beleg en drinken vormen de basis. Snoep, koek en 

andere zoete 

lekkernijen 

zijn niet 

toegestaan. 

Iets 

aanvullends 

als fruit of 

komkommer  

is natuurlijk 

altijd goed.  

-Verder willen we als school ook aan het milieu 

denken en hopen we dat het plastic afval beperkt 

blijft. Dus drinken in een beker of dopper, brood in 

een doosje! Alle kleine beetjes bij elkaar helpen en 

samen kunnen we er voor zorgen dat de berg 

plastic beperkt blijft.  

-Zijn er bijzonderheden wat betreft bijv. een 

allergie of dieet, laat het de leerkracht aan het begin 

van het schooljaar weten.  

 

We hopen dat we snel gewend zullen zijn aan de 

nieuwe situatie! 

 

Groepsverdeling 

We hopen in de week van 1 – 5 juli de 

groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar bekend 

te maken.  

 

Een goede basis  
voor nu en later! 

Nieuwsbrief op de website  

Iedere maand plaatsen we onze 

nieuwsbrief op de website van de school. 

Persoonlijke gegevens van leerlingen, 

ouders en leerkrachten zijn uit deze versie 

weggelaten, tenzij zij daar nadrukkelijk 

toestemming voor hebben gegeven. 
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AVG 

In het kader van de privacywetgeving herhalen we 

op deze plaats nog eens het volgende: 

Ouders mogen op school of tijdens 

schoolactiviteiten foto’s maken, maar uitsluitend 

voor gebruik binnen eigen kring. Maakt u foto’s van 

andere kinderen dan uw eigen kind, dan mag u deze 

niet verspreiden via sociale media, tenzij u 

nadrukkelijk toestemming hebt gevraagd aan de 

ouders of verzorgers.  

Graag uw medewerking in dezen.  

 

Bedankt! 

De juffen van 

de 

onderbouw 

zijn op 

juffendag blij 

verrast door 

de cadeaus 

zie ze in 

ontvangst 

mochten 

nemen en 

bedanken 

iedereen 

daar hartelijk 

voor.  

 

Dappere dino’s  

Als bijlage bij dit maandnieuws informatie over de 

training ‘Dappere dino’s’ van de GGD.  

 

Tot slot 

Van 10 – 14 juni hebben we nog een weekje 

vakantie tegoed. Een onderbreking voor de laatste 

etappe voor dit schooljaar! We hopen de kinderen 

op 17 juni weer te ontmoeten.  

 

Een hartelijke groet, namens de collega’s, 

J. Teeuw 

 

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: DV 

  

 
Hallo,  
 
Maak jij je wel eens zorgen over de ontwikkeling 
van jouw kind? Kun je hulp gebruiken bij lastige 
situaties die met opvoeden te maken hebben? Wil 
je eens praten over wat een scheiding doet met 
kinderen? Of heb je andere vragen of zorgen die te 
maken hebben met jouw kind(eren)?  
 
Ik sta graag voor je klaar. Mijn naam is Bianca 
Tofohr en ik ben als medewerker jeugd werkzaam 
in Stib. Stib staat voor “Sterk in de buurt” en is het 
gebiedsteam van de gemeente Buren.  
 
In mijn werk als medewerker jeugd heb ik veel 
contact met kinderen, hun ouders, scholen en 
verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij 
gezinnen. Ik voer gesprekken en zorg ervoor dat, 
daar waar nodig, gezinnen de juiste ondersteuning 
krijgen. Alle scholen in de gemeente Buren hebben 
binnen Stib een vaste contactpersoon en voor de 
scholen in Lienden, Ingen en Ommeren ben ik dat. 
 
Ik ben iedere donderdag  tussen 14:00 uur en 
16:00 uur aanwezig op een van de scholen. De 
schoolleiding weet waar ik ben. Je bent altijd 
welkom om dan bij mij binnen te lopen. Graag 
luister ik naar jouw verhaal en denk ik met je mee.  
 
Wie weet tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet,  
Bianca Tofohr 
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Maandkalender 

 
Zo 2 juni  
Ma 3 juni Gr. 3-4: ps. 110 vers 1 

Gr. 5-8: ps. 90 vers 1 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 4 juni  
Wo 5 juni  
Do 6 juni  
Vr 7 juni Gebedskring 
Za 8 juni  
Zo 9 juni Eerste Pinksterdag 
Ma 10 juni Junivakantie 

Tweede Pinksterdag 
Di 11 juni Junivakantie 
Wo 12 juni Junivakantie 
Do 13 juni Junivakantie 
Vr 14 juni Junivakantie 
Za 15 juni  
Zo 16 juni Vaderdag 
Ma 17 juni Gr. 3-4: ps. 113 vers 2a 

Gr. 5-8: ps. 119 vers 3 
Luizencontrole 
Instroom nieuwe leerlingen 

Di 18 juni  
Wo 19 juni  
Do 20 juni  
Vr 21 juni  
Za 22 juni  
Zo 23 juni  
Ma 24 juni Gr. 1-2: ps. 42 vers 1a 

Gr. 3-4: ps.  113 vers 2b 
Gr. 5-8: ps. 106 vers 4 

Di 25 juni Schoolreisje kleuters 
Wo 26 juni  
Do 27 juni  
Vr 28 juni  
Za 29 juni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zendingsgeld 

Spaart u, spaar jij nog mee voor de ZOA? 

Met het zendingsgeld steunen we een 

onderwijsproject in Zuid Sudan. Als we ons 

Nederlandse onderwijs vergelijken met het 

onderwijs in Sudan, wat zijn er dan grote 

verschillen! Wat zijn we hier rijk gezegend 

in onze mogelijkheden. Daar mogen we ook 

van delen. Daarom: iedere maandagmorgen 

van harte aanbevolen.  

 

Nog meer sparen… 

… in groep 7 worden doppen gespaard voor 

blindengeleidehonden. 

… lege batterijen kunnen eveneens op 

school ingeleverd worden.  

  


