
Dringend nieuwe biebouders gezocht.  

Uw kind(eren) gaat regelmatig naar de schoolbibliotheek op zoek naar mooie, 
aantrekkelijke boeken. 

Deze zijn om in de klas lekker te lezen tijdens het “vrij lezen”-moment wat een paar keer 
in de week in de groep gebeurt. En zoals u wel weet krijgen de leerlingen ook iedere 
vakantie 2 boeken mee naar huis. 

In aanraking komen met boeken en lezen is erg belangrijk voor de taal en 
leesontwikkeling van de kinderen. Lezen en taal komt in iedere vak op school aan de 
orde. Het is daarom ook belangrijk dat de leerlingen een goede woordenschat 
ontwikkelen. En dat gebeurt o.a. door het lezen van boeken. 

De kinderen snuffelen zelf in de kasten, maar…. Mochten ze het even niet weten dan is 
daar de biebouder om naar dat ene leuke boek te zoeken en deze lenen het uit via een 
computeruitleensysteem. 

Nu zijn er een aantal ouders die het met veel plezier hebben gedaan maar om 
verschillende redenen komend schooljaar niet meer terugkomen. Daarom zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe biebouders voor beide locaties. Op dit moment kunnen 
we geen rooster maken voor het begin van komend schooljaar, omdat er te weinig 
biebouders zijn. 

  

Wat vragen wij aan ouders die bibliotheekouders willen zijn: 

* Affiniteit met boeken en lezen 

* Affiniteit met het helpen van leerlingen 

* De uitleen gaat in een rooster. Dit rooster wordt in overleg met de leescoördinator en 
de biebouders gemaakt. In principe 1 keer per 2 weken een aantal uurtjes. 

* Je bent (altijd) met z´n tweeën  

* Uiteraard wordt u voor deze taken ingewerkt. 

  



Lijkt het u wat (of misschien wel een opa of oma of andere vrijwilliger!) dan kunt u 
contact opnemen met: juf Marja (administratie lz) m.vanmeijeren@blickoponderwijs.nl 

Zowel de leerkrachten als de leerlingen kijken naar u uit!    

  

  

Musical "Gewoon Super"  

Aankomende week dinsdag en woensdag is het eindelijk zover. De groepen 8 voeren na 
maanden oefenen hun musical “Gewoon Super” op. 

Dinsdag 16 juli is groep 8A aan de beurt. Om 9:00 komen de groepen van Centrum 
kijken en om 11:30uur de groepen: 3b, 3c, 4b, 4/5c 

Woensdag 17 juli voert groep 8B de musical op. Om 9:00 voor de kleutergroepen en 
groep 8A en om 11:30uur voor de groepen: 5b, 6c, 6/7b 

Beide groepen voeren in de avond de musical op voor familie.  Mensen met een kaartje 
zijn om 18:30uur van harte welkom. 

Heel veel plezier allemaal met het kijken naar de musical “Gewoon Super”! 

  

Ophalen van kinderen om 13.45 uur 

Wij verzoeken u vriendelijk om buiten het hek te blijven wachten als u uw kind(eren) op 
komt halen om 13.45 uur als de kleuters nog buiten zijn. Pas als de kleuters van het 
plein af zijn kunt u op het schoolplein wachten. 

  

Zomerfeest/Eindfeest 2018 (herinnering)  

Op donderdag 18 juli gaan we het schooljaar feestelijk afsluiten.  

  

Parkeren  
De parkeerplaats naast locatie Lansing Zuid wordt afgesloten. Hier kan tot 15.00 uur 
niet geparkeerd worden. We willen u vriendelijk verzoeken uw kind(eren) lopend of op de 
fiets naar school te brengen.   En als u toch met de auto komt, wilt u dan parkeren bij 
de Landerijen en niet bij de Graafkade en Huys ten Donck? Dit om parkeeroverlast bij 



hen te voorkomen.   Voor de ouders van locatie Centrum  
Alle groepen starten om 8.30 uur op locatie Centrum en moeten opgehaald worden op 
locatie Lansing-Zuid om 13.45 uur.  

  

Uitzwaaien groep 8  
Het uitzwaaien van groep 8 is dit jaar vanaf 13.15 uur. Ouders en andere 
belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.   

  

Ophalen van de kinderen  
De kinderen kunnen vanaf 13.45 uur opgehaald worden op het schoolplein bij de eigen 
leerkracht. 
  Na schooltijd wordt er muziek gedraaid op het schoolplein zodat de kinderen dansend 
het jaar kunnen afsluiten en iedereen elkaar een fijne vakantie kan wensen  Er is deze 
dag de allerlaatste Plusland op lz.  De Pluslandkinderen van locatie centrum kunnen 
hier natuurlijk gewoon bij aansluiten. Alle Pluslandkinderen moeten dan om 15.00 uur 
op lz worden opgehaald.  

  

  

Nieuwe opzet Plusklas 

Met ingang van het nieuwe jaar is de opzet van de Plusklas veranderd. 

Het is tijd voor Plusklas 2.0. 

Allereerst komt de mogelijkheid voor het volgen van de Plusklas er voor alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8. 

Alle kinderen krijgen vanaf volgend schooljaar elke week Plusklas tijd> Hierdoor komt er 
meer continuïteit. De groepen 7/8 en 5/6 krijgen elk 2 uur per week en de groepen ¾ en 
½ krijgen ieder 1 uur per week. 

Op dit moment worden er nieuwe kinderen voor alle Plusklas groepen aangemeld. Dit 
gebeurt door de groepsleerkrachten aan de hand van observaties. 

In de eerste week na de zomervakantie krijgen alle ouders van de geselecteerde 
Plusklaskinderen hier bericht over. 

De Plusklassen starten in de tweede week na de zomervakantie. 

  

Bericht vanuit de Plusklas 

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen uit de middenbouw Plusklas een echt 
schaakexamen afgelegd. Tien weken lang hebben de kinderen van de Middenbouw 
Plusklas schaak les gekregen van een heuse schaakmeester van de schaakvereniging 
Krimpen. Na veel ploeteren en gekraak van de hersenen is er een landelijk erkend 
diploma behaald. Vijf kinderen hebben Stap 1 behaald en 10 kinderen hebben Opstapje 
1 behaald. Gefeliciteerd allemaal. 

  



 

  

Vooraankondiging schoolfotograaf 

Na de zomervakantie komt de schoolfotograaf alle leerlingen op de foto zetten. 

Dit is op woensdag 18 september op locatie Lansing Zuid en op donderdag 19 
september op locatie Centrum. 

Informatie over het inschrijven voor de broer/ zus foto op locatie Lansing Zuid volgt in 
de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. 

  

 

Telefonische bereikbaarheid locatie Centrum 

Sinds kort hebben we op obs Kortland een nieuwe telefooncentrale. De nummers zijn 
hetzelfde gebleven. Het grote voordeel van deze centrale is dat als de telefoon op 
locatie centrum niet kan worden opgenomen deze vanzelf naar locatie Lansingh-Zuid 
gaat, waar vaak wel iemand de telefoon op kan nemen. Wij kunnen eventuele berichten 
doorgeven en of misschien doorverbinden als dat nodig is. 

Het is hierdoor wel ’s morgens tussen 8 uur en 9 uur drukker geworden op locatie 
Lansingh-Zuid met de telefoon. Het zou dus kunnen gebeuren dat de telefoon niet 
opgenomen wordt, omdat er meer mensen bellen. Hier wordt nog naar gekeken hoe we 
dat op kunnen lossen. Wij vragen u daarom om, als u ons niet aan de telefoon krijgt 
meteen, het nogmaals wat later te proberen. Wij doen ons best om alle telefoontjes zo 
snel mogelijk te beantwoorden 

  

  



Dringende oproep brigadieren volwassenen  

Doordat er een aantal volwassen brigadiers gaan stoppen komende schooljaar en de 
leerlingen die mogen brigadieren naar locatie centrum gaan en niet allemaal 
toestemming krijgen om van of naar Lansingh-Zuid te fietsen onder schooltijd, kom ik 
brigadiers te kort en kan ik geen rooster maken voor het komende schooljaar. 

Gelukkig willen de volwassen brigadiers na de zomervakantie nog een paar weken 
blijven brigadieren, zodat ik de gelegenheid krijg nog een brigadiercursus te organiseren 
aan het begin van het nieuwe schooljaar. 

Deze cursus zal dan voor zowel de volwassenen zijn als voor de leerlingen die dan 10 
jaar zijn, graag willen brigadieren en toestemming krijgen om van en naar centrum te 
fietsen. 

Als er geen aanmeldingen van volwassenen komen voor de cursus, kom ik niet rond met 
mijn rooster en zal de verkeersbrigade ophouden te bestaan. Dat betekent dan dat we u 
en uw kinderen niet meer veilig over kunnen laten steken. Laat het niet zover komen. 

U kunt zelf aangeven wanneer u kunt brigadieren en het rooster wordt voor een paar 
weken gemaakt, zodat u ruim van te voren weet wanneer u moet brigadieren. De 
verkeersbrigade staat er elke dag van 8.15 tot 8.30 uur en van 13.40 tot 14.00 uur. 

  

  

  

Plusland 

Aankomende donderdag is de allerlaatste Plusland. We sluiten om 15.00 uur definitief 
onze deuren. Op dit moment zijn we al bezig om speelgoed op te ruimen. We geven de 



spelletjes weg, de knutselspullen gebruiken we nog een beetje of gaan naar het 
magazijn van school, maar de skates, nintendo’s met oplader en waveboards zijn van 
zodanige waarde dat we die voor een klein prijsje willen verkopen. Wij willen de skates 
en waveboards nog wel even houden op school om de kinderen er buiten mee te laten 
spelen. U kunt ze dus reserveren en woensdagmiddag tijdens Plusland ophalen en 
betalen. De nintendo’s kunnen al meteen meegenomen worden. 

  

Afscheid medewerksters 

Afgelopen donderdagmiddag hadden we een spelletjesmiddag voor beide locaties op 
locaties Lansingh-Zuid om alvast afscheid te nemen van de medewerksters die jaren 
met veel plezier en inzet de kinderen hebben beziggehouden. De school heeft deze 
medewerksters in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een kleine toespraak van 
Bertie de Beuze. De medewerksters vonden het erg leuk om bij Plusland te werken en 
gaan de kinderen heel erg missen. Wij hebben een fijne tijd met elkaar gehad. 

Het was een leuke middag en de kinderen hebben zich prima vermaakt. 

 


