
 
 
 
 
 

  

 

 
 

De school gaat weer beginnen.. 
Hopelijk heeft u allemaal kunnen genieten van deze heerlijke zomer. Het team is inmiddels vol 
energie begonnen aan het nieuwe schooljaar. Wij zijn er klaar voor en we hopen alle leerlingen 
aanstaande maandag weer te begroeten. Dean Meijer uit groep 1-2B is deze zomer verhuisd. 
Sanjana Molenaar start maandag in groep 7 (groep7-8). We wensen Sanjana een fijne tijd toe bij 
ons op school. In de onderbouw starten Denaldo Elzinga , Mirren Pater en Astrid Poll ( gr 1-2B) 
Ruben van der Ziel en Sven Larkens starten in groep 1-2 A. We wensen ook deze nieuwe leerlingen 
heel veel succes en plezier op De 9 Wieken. 
 
Schooltijden 
Om 8.30 uur starten we in alle groepen met de lessen. De bel gaat om 8.25 uur zodat de leerlingen 
tijdig in de klassen kunnen zitten. Om half negen beginnen  we met de instructie, de eerste uitleg van 
de leerstof. ’s Middags gaat de bel om 13.10 zodat de lessen om 13.15 uur kunnen starten.   
Vanaf 8.15 uur gaan de schooldeuren open en mogen de kinderen, mochten ze dat willen naar 
binnen. Mocht u kind naar binnen gaan dan is het de bedoeling dat in de klas een klus of een taak 
wordt opgepakt aan de eigen werkplek. U bent als ouder/verzorger hierbij van harte welkom. Houd 
het echter kort; de aanwezigheid van veel ouders maakt dat de klas,  voor de kinderen erg 
onoverzichtelijk en minder veilig voelt.  
 
Informatieboekje  
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het informatieboekje 2017-2018. Dit boekje komt ook op 
de website, maar dan zonder adresgegevens van de leerlingen. Ook de namen en adressen van OR en 
MR leden vermelden we niet  in het infoboekje, deze komen op de informatiekaart. De samenstelling 
van deze raden verandert immers vaak. Op de website van de school, www.de9wieken.nl, vindt u 
een tabblad met de kalender hierop worden de activiteiten van dit schooljaar vermeld. 
 
Kijken op school; Tafeltjesmiddag’/ Informatieavond groep 8 
Op donderdagmiddag 21 september bent u samen met uw kinderen van harte welkom in de klas. 
Ook opa’s en oma’s of andere belangstellenden mogen een kijkje komen nemen op school. Uw 
kind kan u tijdens deze zogenaamde tafeltjesmiddag alles vertellen over het werken in de groep. U 
kunt samen de lesmethoden bekijken en uw kind kan iedereen even laten zien bij welke vrienden 
hij of zij aan tafel zit. We hopen dat u allen belangstelling heeft voor deze alternatieve 
informatiebijeenkomst op De 9 Wieken. De inloop duurt van 15.15 tot 16.30 uur. 
De ouders van groep 8 worden ’s avonds uitgenodigd voor een informatieavond van 19.30 tot 
21.00 uur u krijgt allerlei informatie betreffende het vervolgonderwijs, schoolkamp enz. enz. 
 
GVO/HVO/Gym   
Het gymrooster vindt u in het informatieboekje of op de website, net als het rooster van HVO/GVO. 

Op maandag hebben de leerlingen van gr. 3 t/m 8 les van hun groepsleerkracht, 
op woensdag van Jos Hindriks, de vakleerkracht.   
Annemiek van Dijk geniet nog van haar zwangerschapsverlof. Annemiek is op 
28 juli bevallen van een pracht van een dochter met de naam Saar. Binnenkort 
komt Annemiek Saar even kennis laten maken met de leerlingen. 
De HVO lessen worden als vanouds weer gegeven door Christien Verwijk . Trix 

Krol verzorgt de  GVO lessen aan de leerlingen van groep 5 t/m 7.  
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Schoolfotograaf 
Dinsdag 12 september komt de fotograaf naar school. Dit jaar zal Tina Lantink opnieuw alle kinderen 
en medewerkers op De 9 Wieken portretteren. Er worden van alle kinderen apart, broertjes en zusjes 

samen en van de hele klas foto’s gemaakt. 
 

Kinderpostzegels 
Op woensdag 27 september om 12.00 uur start de 
Kinderpostzegelactie 2016. Ruim 200.000 kinderen gaan 
dan de straat op om bestellingen op te halen. Onze 
leerlingen van groep 8 verkopen de postzegels in het dorp. 
Vanaf  november kunt u uw bestelling  verwachten.  

 
Ouders & onderwijs 
Ouders & Onderwijs is het landelijke informatiepunt voor ouders die vragen hebben over het 
onderwijs en de school van hun kinderen. Het is de nieuwe naam van de Landelijke Ouderraad (LO-
Raad).Op www.oudersonderwijs.nl is veel informatie te vinden over het basisonderwijs (en het 
voortgezet onderwijs). Daarnaast biedt de site onderwijsnieuws en berichten van andere ouders. 
Ouders kunnen hun vragen ook telefonisch stellen via 0800-5010. Of per e-mail via: 
vraag@oudersonderwijs.nl. De signalen, vragen en ervaringen van ouders zijn belangrijke input voor 
de behartiging van de belangen van ouders van schoolgaande kinderen. 
 
Website 
De website van de school wordt regelmatig aangevuld met wetenswaardigheden. Bij het tabblad 
praktische zaken vindt u de kalender van de school. De kalender is de komende week weer up to 
date, mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben dan horen we die graag.  
 
Allergie 
Ole Sennema zit in groep 6 en Thomas Janssens zit in groep 1/2A. Beide leerlingen zijn heel erg 
allergisch voor pinda’s en walnoten.  
Ze mogen dus absoluut geen pinda’s en walnoten eten. Als er op een verpakking staat dat het sporen 
van noten (olie) kan bevatten mogen de jongens die producten het niet hebben! Maar ook aanraken 
van deze beide dingen kan bij onze leerlingen een allergische reactie veroorzaken. Van de geur krijg 
krijgen ze vooralsnog geen allergische reactie, maar de geur werkt beangstigend, zij  voelen zich daar 
niet lekker bij.  
Aan de ouders van de leerlingen die op school een broodje eten het vriendelijke verzoek geen 
pindakaas op het brood te doen.  
Voor de traktaties is school een apart bakje, mocht u er geen rekening zijn gehouden met de allergie.  
 
Van noten  kunnen beide leerlingen een anafylactische shock krijgen. Dit kan levensbedreigend  zijn.   
Op school liggen Epipennen bij het bureau van de leerkrachten en daarnaast hebben Ole en Thomas 
nog ook één extra pen thuis. Deze wordt meegenomen als zij gaan spelen / op een feestje komen. 
Het is een automatische injectiespuit in de vorm van een dikke balpen, waarmee je adrenaline in het 
dijbeen kunt spuiten als er een anafylactische reactie ontstaat.  
 
De EPIPen is voor noodgevallen, maar bij twijfel altijd gebruiken. Daarna altijd direct 112 bellen en 
vertellen dat het om anafylaxie gaat. Op school vind je meer informatie. 
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