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NIEUWJAAR
Via deze eerste nieuwsbrief van 2018 wensen we u en jou allereerst veel heil en zegen voor het nieuwe
jaar 2018.
OUDERBIJDRAGE 2017-2018
De jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 12,50 euro per kind kunt u overmaken op het rekeningnummer
van de oudercommissie: NL35 RABO 031.77.15.747, per adres: Verzetslaan 17, 3882 HH Putten. De
penningmeester van de oudercommissie ziet het liefst een overboeking op bovenstaand nummer.
Indien u dat anders wenst, kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester van de OC, dhr. H.
Lubbersen. Kinderen die na 1 januari 2018 op school komen betalen niet meer het volle tarief, maar
€ 1,00 per maand.
Wilt u de naam van uw kind(eren) en de groep(en) op uw overschrijving vermelden?
NIEUWS VAN DE OUDERCOMMISSIE
Bij het lezen van deze nieuwsbrief hebben we het Sinterklaasfeest en ook de Kerst op school al bijna
achter de rug. We hebben ons best gedaan om na de drukte van 5 december, wat rust en Kerstsfeer in
de school aan te brengen. De Kerstattenties liggen - op het moment van schrijven - klaar voor alle
leerlingen en de kinderen zijn nog druk aan het oefenen en inzingen voor de kerstvieringen. We hopen
met elkaar op deze manier op een mooie afsluiting van het kalenderjaar 2017. Het is tevens zo'n
moment waarop je beseft dat gevoelsmatig de helft van het schooljaar er al weer op zit... Zo hebben we
tot slot nog de Oliebollenactie! Fijn dat er zo actief verkocht is en dat we zoveel hulp hebben om
iedereen van zijn/haar bestellingen te voorzien. Vakantie dus even geen school, maar de oliebollen zijn
natuurlijk van harte welkom!
Voor volgend jaar zijn we al druk bezig met de schoolreisjes. Het is nog ver weg, maar reserveringen
moeten al tijdig gemaakt worden. Het ziet er dit jaar wat anders uit en dat heeft natuurlijk te maken
met budgetten, ook wij ontkomen daar niet aan. Toch zijn we tevreden met de resultaten, het vergt wat
creativiteit maar dwingt ons ook te kijken naar 'hoe het altijd is gegaan' en is dat wat we willen
voortzetten. Tijden veranderen, een dagje pretpark was vroeger nog bijzonder, tegenwoordig zijn de
kinderen 'overal' al geweest, dus wat is het idee van een schoolreisje? Wat zijn de randvoorwaarden om
het tot een succesvolle dag te brengen? We hopen dat een ieder het een kans geeft, een kritische noot
is altijd welkom, maar zoals op de informatieavond in september aangegeven willen wij samen met het
schoolteam; Denken in Mogelijkheden, niet Denken in Problemen!
Als OC hebben we ook als neventaak, netwerken en connecties aanspreken/aanschrijven om zonder
kosten, toch extraatjes voor elkaar te krijgen! We zijn altijd bang dat we 'iemand over het hoofd zien'
dus schroom niet om ons te mailen met leuke suggesties, ideeën, sponsoracties of gewoon een
helpende hand; ocdeschuilplaats@gmail.com
Vanaf januari komt het Zomerfeest op onze agenda te staan, fijn als jullie alvast mee willen denken!

Voor nu wensen wij een ieder een hele fijne vakantie toe, voor het ene gezin een heerlijke tijd met
'elkaar' of juist 'even helemaal niets', voor de ander misschien juist een zware tijd. Zullen we hen die het
moeilijk hebben niet vergeten? Tot volgend jaar!
STROOIBELEID SCHOOL
Het strooibeleid van de school bij sneeuw en ijs is als volgt: Vanaf de openbare weg/stoep maken we
een pad naar de toegangsdeuren van de school. Over het plein maken we in principe ook een pad om de
toegangsdeuren te kunnen bereiken. We maken een deel van het plein voor de ingangsdeuren
sneeuwvrij. Voor de openbare, doorgaande weg is de Gemeente Putten verantwoordelijk. We hadden
een afspraak met de gemeente Putten dat ze het pad van de Rietgansstraat naar het hoge hek zouden
strooien. De Gemeente Putten heeft het strooibeleid gewijzigd. U kunt dit nalezen op de website van de
Gemeente Putten. We moeten ons strooibeleid daarom aanpassen. Afgelopen week viel er erg veel
sneeuw. We vinden het leuk dat de kinderen ook op het plein in de sneeuw kunnen spelen. Het nadeel
hiervan is dat er na enkele dagen een ijslaag kan ontstaan. Dat gebeurde dit jaar ook. Teveel zout
strooien is een nadeel voor het naar binnen lopen. Het tast de beschermlaag van de vloerbedekking aan.
Gelukkig leven we in Nederland in een gematigd klimaat en duren de perioden van sneeuw vrij kort.
PAAS SING-IN
Op DV maandag 26 maart willen we ’s avonds samen het Paasfeest vieren met alle kinderen en
(groot)ouders van De Schuilplaats in de Oude Kerk van Putten.
Wilt u de datum alvast noteren! We starten om 18.45 uur en de deuren gaan open om 18.30 uur.
Nieuw: De Paassingin is ook per internet te volgen voor grootouders en andere belangstellende via de
Kerkomroep: www.hervormdputten.nl
BIJBELSE THEMAWEEK
Voor de Bijbelse themaweek ( 22 t/m 28 januari) ontvangt u een thuisboekje. Het thema is: “Beloofd is
beloofd". Ds. L. de Wit zal dit jaar onze school bezoeken.
HARTELIJK DANK
Als team bedanken we de oudercommissie voor de hulp bij alle activiteiten in de afgelopen maanden:
het snoeien van de bomen, het verwijderen van de bladeren, de tuin, het feest van de oude man uit
Spanje en de hulp en verzorging van de Kerstfeestvieringen.
Ook willen we op deze plaats alvast de oliebollencommissie erg bedanken. Wat een tijd en energie
stoppen jullie erin. Ieder jaar is het weer spannend hoeveel oliebollen/appelbeignets er zullen worden
verkocht.
Oliebollencommissie, meehelpende ouders en alle smullers, hartelijk bedankt!
Ook de moeders en vader van het overblijven TSO willen we ontzettend bedanken voor het begeleiden
van de kinderen tussen de middag.
PARKEREN BIJ DE INGANG VAN DE SCHOOL AAN DE BOUWMEESTERSGOED EN AAN DE VERZETSLAAN
(BINNEN DE SCHOOLZONE)
We krijgen zeer regelmatig klachten van de bewoners aan de Bouwmeestersgoed en de Verzetslaan. We
hebben dit bericht al vaker opgenomen en onder uw aandacht gebracht.
Wilt u de auto zo parkeren dat u de in/uitritten van de bewoners niet
blokkeert! Dus alleen op een “P”. Ook is het parkeren binnen de
schoolzone aan de Verzetslaan verboden.
Het zou erg jammer zijn als u een bekeuring van de politie ontvangt.

KINDEREN OP WEG NAAR SCHOOL
Ouders, wilt u uw kind duidelijk maken dat ze van huis direct naar school gaan. We zien nog vaak
kinderen die op weg naar school in de buurt blijven spelen, terwijl u denkt dat ze op school zijn.
WE VERZAMELEN:
In de hal van de school aan de Verzetslaan staat een container voor het verzamelen van ALLEEN:
LEGE BATTERIJEN (voor leermiddelen voor school)
DENK AAN HET MILIEU !
AGENDA:
januari
08/01 Luizencontrole
12/01 Groepsbrief op website
15/01 Briefjes spreekmomenten mee naar ouders
17/01 Extra Nieuwsbrief Bijbelse Themaweek mee
??/01 Damtoernooi scholen Putten
22/01 SOP - avond 1 voor de groepen 1 t/m 3
Week 4: SOPWEEK groepen 4 t/m 8
22/01 t/m 26/01 Bijbelse Themaweek::“God heeft een plan met jou”
23/01 Viering Bijbelse Themaweek gr.4 t/m 6
24/01 Viering Bijbelse Themaweek gr.1 t/m 3
25/01 Viering Bijbelse Themaweek gr.7 t/m 8
26/01 Nieuwsbrief naar de ouders/verzorgers
26/01 Briefjes spreekmomenten moeten weer op school zijn
28/01 Afsluitingszondag Bijbelse Themaweek
februari
02/02 STUDIEDAG TEAM: alle leerlingen vrij
05/02 STUDIEDAG TEAM: alle leerlingen vrij
07/02 Tijden spreekmomenten naar ouders
09/02 Rapport mee
15/02 Rapportage 2: Spreekmiddag/avond
20/02 Rapportage 2: Spreekmiddag/avond
21/02 Nieuwsbrief maart naar ouders/verzorgers
23/02 Gewone schooldag!
26/02/2017 t/m 02/03/2017 VOORJAAARSVAKANTIE

Hartelijke groeten van het Schuilplaatsteam

