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Zichtbaarheid/ bereikbaarheid team
Toezicht op het plein
De poort voor de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.20 uur en
om 12.50 uur open. Vanaf die tijd wordt er door
teamleden gesurveilleerd op het schoolplein.
We vragen u vriendelijk uw kind niet eerder naar school
te sturen of brengen. Dit zorgt voor onnodig oponthoud
in de oprit en voor verkeersdrukte rondom school.

Parkeren en veiligheid kinderen
Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt
willen we u dringend verzoeken gebruik te maken van de
parkeerplaatsen naast en voor het kinderdagverblijf.
Regelmatig wordt er "even" voor school geparkeerd of
langs het trottoir. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en
gevaarlijke situaties. Kinderen die lopend of fietsend
komen moeten namelijk tussen geparkeerde auto's door
oversteken en zijn hierdoor slecht zichtbaar voor ander
verkeer wat wil passeren. Daarom een dringend verzoek
aan u om de straten rondom school niet te gebruiken om
uw auto te parkeren of uw kind even uit te laten
stappen.

Door de coronamaatregelen mag u als ouders niet op het
plein komen. Dit zorgt ervoor dat u minder snel in de
gelegenheid bent de leerkracht van uw kind of een ander
teamlid even aan te spreken. De ingesloten speelplaats
zorgt er bovendien voor dat we als team minder
zichtbaar zijn. We zijn er echter wel. Zeker ook voor u!
Als u vragen en of opmerkingen hebt kunt u snel met ons
communiceren via Parro. Is uw vraag minder dringend
dan kunt u die ook via de mail stellen. De directie is
(telefonisch) bereikbaar op school van dinsdag t/m
donderdag. Op andere dagen kunt u de directie bereiken
via de mail: directieklimop@leerrijk.nl.
Wanneer u de leerkracht of iemand van de directie liever
live wilt spreken kunt u hiervoor ook telefonisch een
afspraak maken.

Kinderboekenweek
Op 30 september start de Kinderboekenweek met het
thema “en Toen”.
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u activiteiten aan
die in de regio worden gehouden. Leuk om naar toe te
gaan!
In de Kinderboekenweek voert ook de Bruna winkel in
Kaatsheuvel campagne voor de schoolbibliotheken in de
regio. Woensdag 30 september begint
een speciale spaaractie, waarbij klanten kassabonnen
van kinderboeken kunnen omzetten in boeken voor de
bieb van de school. Hoe meer mensen meedoen, hoe
meer gratis kinderboeken de school bij
Bruna Kaatsheuvel mag uitzoeken. (Groot)ouders en
andere consumenten kunnen kassabonnen
van kinderboeken tussen 30 sept. en 11 okt.
tijdens de Kinderboekenweek bij Bruna inleveren. De
kassabonnen worden bij de kassa in de bus van de school
naar keuze gedaan.
Bruna geeft vervolgens geheel belangeloos boeken aan
de bibliotheek van de school voor 20 procent van het
totaalbedrag. Klanten krijgen bij de aanschaf van
tenminste €12,50 aan kinderboeken standaard het
kinderboekenweekgeschenk gratis.
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Leerplicht
Even voorstellen
Ik ben Mina Ziani en sinds 2017 de leerplichtconsulent
voor alle basisscholen in de
gemeente Loon op Zand en dus ook
van de school waar uw zoon of
dochter op zit. Ik heb met
regelmaat contact met de directie
en intern begeleiders van alle
scholen om de lijntjes kort te
houden.
De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het
voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig
schoolverlaten en het toezicht houden op het naleven
van de leerplichtwet. Totdat uw kind 12 jaar is, bent u als
ouder verantwoordelijk voor de schoolgang van uw kind.
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Gedenkhoekje juf Marjon
In het begin van het schooljaar is er in de hal van onze
school een gedenkhoekje voor juf Marjon ingericht.
Naast de foto van juf Marjon ligt een map waarin
kinderen een boodschap, kaartje, tekening of iets
dergelijks ter nagedachtenis voor Marjon in kunnen
doen. In de eerste weken stonden er regelmatig verse
bloemen naast haar foto en werden er tekeningen en
knutselwerkjes in de map gedaan.
We merken dat de kinderen het steeds minder nodig
hebben om even stil te staan bij dit hoekje of iets achter
te laten in de map. Wanneer u of uw kind nog iets aan
de map toe wilt voegen, kan dit tot aan de
herfstvakantie.
Daarna zal de map aangeboden worden aan de man en
kinderen van juf Marjon.
Haar foto krijgt een mooi plaatsje in onze school.

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder
afmelding niet op school verschijnt, heeft school de
wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling
leerplicht van de gemeente Tilburg. De leerplichtafdeling
van de gemeente Loon op Zand, valt hier ook onder.
Na de melding wordt een onderzoek opgestart en vindt
een gesprek met ouders plaats op het gemeentehuis het
Klavier, in Kaatsheuvel. Dit gesprek kan leiden tot een
officiële waarschuwing of het opmaken van een procesverbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouders is, kan uw
kind ook verwezen worden naar Bureau Halt voor het
uitvoeren van een leerstraf.
Omdat wij er graag op tijd bij willen zijn en andere
stappen willen voorkomen, bestaat de mogelijkheid dat u
wordt uitgenodigd op school voor een preventiegesprek
met de leerplichtconsulent en de directie. U kunt
natuurlijk ook zelf contact opnemen.
Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 06-25768806
of u kunt mij mailen via mina.ziani@tilburg.nl Mijn
werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.
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