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Agenda 
 

Datum Onderwerp 

19 okt  Koffiemiddag 13.00 uur  

21 okt  Om 12.00 uur start herfstvakantie!  

4 nov Leste Mert. De leerlingen zijn die dag vrij! 

5 nov Studiedag. De leerlingen zijn vrij! 

24 nov Voorlopig advies schoolverlaters/keuze-oudergesprekken 

28 nov Voorlopig advies schoolverlaters/keuze-oudergesprekken 

 

 
Op dit moment merken we dat kinderen veel verschillende 

dingen meenemen om te eten en drinken in de pauze. In 
de kleine pauze eten alle leerlingen fruit, in de grote pauze 

eten alle kinderen een boterham. De kinderen nemen voor 
elke pauze drinken mee. We verzoeken u dringend voor 
gezonde tussendoortjes te zorgen. Snoep en koek mag 

thuisblijven. Dit voorkomt discussies op school en ook 
thuis. Als een kind trakteert op de verjaardag gaat de 

voorkeur uit naar iets gezonds, maar dat is geen verplichting. 
We begrijpen het dat u een snoepje of koekje meegeeft als uw kind na afloop van 

de schooldag naar de BSO gaat, dit wordt dan op de BSO opgegeten.  
 

 
Op dinsdag 21 maart komt de schoolfotograaf langs. Deze datum staat 
inmiddels in Parro. Deze datum was voor de start van het schooljaar 

nog niet bekend.  
 

 
Aanstaande woensdag 19 oktober staat er een koffiemiddag gepland. Alle groepen 

verzorgen een optreden voor de ouders over het thema gi-ga-groen van de 
Kinderboekenweek of de herfst. Onder het genot van een kopje koffie of thee en 
wat lekkers kunt u hiervan genieten. Vanaf 12.45 uur bent u van harte welkom. De 

voorstelling start om 13.00 uur. Na afloop van de voorstelling mag u uw kind(eren) 
mee naar huis nemen. U moet dit wel doorgeven aan het vervoersbedrijf, indien 

nodig. In verband met de beperkte ruimte in de aula, de ventilatie en het 
toenemende aantal coronabesmettingen, kan er per gezin 1 persoon komen kijken. 
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U kunt dit doorgeven via de Parro-app. Zo kunnen we van tevoren een inschatting 
maken van het aantal aanwezigen. 

 

 
Op vrijdagmiddag 21 oktober start de herfstvakantie. Alle 

leerlingen zijn die middag om 12.00 uur vrij! De herfstvakantie 
duurt tot en met 28 oktober. We zien de leerlingen op maandag 31 

oktober graag terug!  
 

 

Op 4 november is het Leste Mert in Druten. Alle leerlingen zijn die dag 

vrij!  
 

 
Op donderdag 24 en maandag 28 november staan de keuze-oudergesprekken en 

de voorlopig-adviesgesprekken voor schoolverlaters gepland. 
De ouders van de schoolverlaters ontvangen tegen die tijd een uitnodiging via Parro 

om zich hiervoor in te schrijven. 
De keuze-oudergesprekken zijn een extra gelegenheid voor een gesprek met de 

leerkrachte(en) van uw kind. Ze vinden plaats op verzoek van de 
ouders/verzorgers, de leerkracht of allebei. Als zowel de ouders als de leerkracht 

geen reden ziet voor een gesprek, dan wordt er geen gesprek gepland. U ontvangt 
hierover nog informatie. 

 

 

Op 5 november gaat het team van SBO De Dijk samen 
met het team van SBO Klavervier een scholing volgen 

over gedrag. Het onderwerp is traumasensitief 
onderwijs. 

 

 
In de bijlage het vervoersprotocol van SBO De Dijk. Dit protocol is gemaakt om 

ervoor te zorgen dat het halen en brengen van de leerlingen zo veilig mogelijk 
gebeurt. We merken nu met name bij de poort aan de hoefslagstraat dat er 

onveilige situaties ontstaan als er auto’s 
parkeren, de grote bus aankomt, 

kinderen willen oversteken en fietsers 
het plein op willen rijden. We willen u 

daarom vragen de ruimte voor de poort 
vrij te houden van fietsen en auto’s.  

Het vervoersprotocol wordt in de 
groepen ook besproken met de 

kinderen. Wilt u voor uzelf kijken welke 
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afspraken er van toepassing zijn? Het protocol wordt ook verstuurd naar de 
vervoersbedrijven. 

Zo houden we het zo veilig mogelijk voor alle betrokkenen.  
 

 

In de bijlage een brief van de organisatie van Verbonden door licht op 29 oktober. 
 

 

In de bijlage de highlights van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 
stichting Groeisaam. 

 

 
In de bijlage een folder van bibliotheek Rivierenland in het kader van de 

kinderboekenweek. Tijdens de kinderboekenweek heeft de bibliotheek weer een 

mooi programma samengesteld vol met gi-ga-groene activiteiten in de gemeentes 

Druten en het Land van Maas en Waal. 
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