
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de volgende onderwerpen: 

 

Aanstaande maandag 22 augustus: 
De Buitenplaats première:  
SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
De rode lopers worden uitgerold voor onze VIP’s: 

DE KINDEREN  
 

 

 

 

 

 

 

 

• Startgesprekken 

• SchouderCom 

• Praktische zaken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alleen aanstaande maandag komen  

ALLE KINDEREN  

via de hoofdingang over de rode loper de school binnen. 

Trek je mooiste feestelijke outfit aan en laat je fotograferen  

door de toegestroomde papparazzi  

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Schooljaar 2022-2023 

Augustus 

Schooljaar  
2022-2023 

Première 



DRINGEND VERZOEK: 
Gezien de wegwerkzaamheden op de HERENWEG willen wij jullie vragen om te 
voet of per fiets (indien mogelijk) naar school te komen. De school is op dit 
moment met de auto SLECHT bereikbaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Advies van Projectleider Gemeente Teylingen: 
 
Het advies is aan ouders is om volgende week de kinderen zoveel mogelijk lopend en/of met 
de fietst te brengen en gebruik te maken van het zebrapad en de ingang via de Laan van 
Oostergeest.  
 
Ouders die toch met de auto moeten komen vanaf de noordzijde: kunnen via de Laan van 
Oostergeest naar het parkeerterrein en via de Seminarielaan alleen linksaf over de wegfundering 

van de Herenweg richting A44 / Sassenheim. 

 
Ouders die toch met de auto moeten komen vanaf de zuidzijde: kunnen vanaf de Herenweg 
rechtsaf naar de Meerrustlaan en moeten dan omrijden via Dorpsstraat – Burg. Ketelaarstraat – 
Beatrixlaan –Herenweg – Laan van Oostergeest. 
 

 

 
 
 
 
 
 
In de tweede, derde en vierde week van het schooljaar 
wordt je kind samen met jullie uitgenodigd voor een 
gesprek met de leerkracht(en). In dit gesprek staat 
kennismaken met elkaar centraal. Er wordt gesproken 
over hobby’s, interesses, bijzondere talenten 
en eigenschappen, gezondheid, enzovoort. Verder is 
het startgesprek ook een goed moment om 
wederzijdse verwachtingen tussen leerling, ouder en 
school uit te spreken.  
Wij vinden het belangrijk dat jullie kind aanwezig is bij 
dit gesprek, zodat wij samen bouwen aan een sterke 
relatie en goede samenwerking. Wij houden uiteraard 
rekening met de leeftijd en gevoelens van je kind.  
Jullie kunnen je intekenen voor dit gesprek. Hiervoor ontvangen jullie een uitnodiging. 
 
Er is geen informatieavond meer. In de maand september ontvangen jullie schriftelijke 
informatie over wat er in de groep aan bod komt qua leerstof, welke afspraken er zijn, hoe 
wij werken, en hoe een week er uitziet.  
 
 
 

                                                       Startgesprekken 



 
Wij willen jullie vragen om de noodnummers en gegevens in SchouderCom te controleren en 
indien mogelijk aan te passen. Jullie hoeven geen bereikbaarheidsformulier meer in te 
vullen. 
 
Is je kind ziek of afwezig, willen jullie dat via SchouderCom doorgeven? 
 
Kunnen jullie via SchouderCom aan de leerkracht doorgeven of jullie kind medicatie gebruikt 
en/of allergisch ergens voor is?  
 
Binnenkort ontvangen jullie een vragenlijst over het al dan niet toestemming geven voor het 
gebruik van foto’s, video’s en/ of persoonsgegevens. 
 
 

 
Zoals elk jaar hebben we weer hulpouders nodig voor het helpen van de kinderen in de 
bibliotheek. De bibliotheek is geopend voor de kinderen van de Buitenplaats van half 9 tot 
9.00 uur. De bedoeling is dat de ouders de boeken registreren die uitgeleend worden en de 
kinderen eventueel assisteren bij het kiezen van een boek. 

Het zou fijn zijn wanneer er elke dag twee ouders aanwezig zijn. Dit is nu niet het geval, 
doordat er ouders opgezegd hebben, omdat hun kinderen inmiddels van school zijn. 

We zoeken nu ouders (of grootouders) voor de maandag- en vrijdagochtend. 

Lijkt het je leuk om deze taak 1x per week of eventueel 1x per twee weken te gaan 
uitvoeren, laat het dan weten aan Lia Vlug, leerkracht groep 5b. Stuur even een 
SchouderCom berichtje en zij neemt contact met je op. Ook doorgeven aan de eigen 
leerkracht is mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
Ingangen: 
De kinderen van groep 1 t/m 5 komen ’s ochtends via de hoofdingang binnen. 
De kinderen van groep 6 t/m 8 maken gebruik van de zij-ingang (m.u.v. aanstaande 
maandag). 
 
Oortelefoontjes groepen 3 t/m 8 
Wij willen jullie vragen om je kind een oortelefoontje/ hoofdtelefoon in een doosje of etuitje 
mee naar school te geven. Het is wellicht handig om de naam van je kind op het doosje of 
etuitje te schrijven. Alvast bedankt voor jullie medewerking!! 
 

 

Praktische zaken 

Oproep: Bibliotheekouders 



Bewegingsonderwijs 
Juf Joyce (vakleerkracht) werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag op De Buitenplaats. 
Zij geeft bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8. 
Kleding: sportbroekje, T-shirt en gymschoenen (kunnen jullie even checken of de schoenen 
en kleding nog passen?) 
 
Gymdagen: 
Dinsdag groepen:  3 (2-3), 3, 4, 5a, 7-8, 8 en taalklas 
Woensdag groepen:  4, 5a, 5b, 6 en 7 
Vrijdag groepen:   2-3, 3, 5b, 6, 7, 7-8 en 8 
 
Een medewerker van de Combibrug verzorgt op woensdagochtend de bewegingslessen voor 
de groepen 1-2. Willen jullie je kind gymschoenen mee naar school geven? (Kunnen jullie 
even checken of de gymschoentjes nog passen?) 
 
Namen: 
Graag de naam van je kind op de drinkbeker en lunchtrommel schrijven. 
 
Traktaties: 
Onze voorkeur gaat nog steeds uit naar verpakte traktaties. 
 
Rapporten: 
Willen jullie het rapport van je kind aan je kind meegeven? 
 
Fruit-/groentedag: 
Woensdag is de fruit en/of groentedag. Allee kinderen nemen op woensdag een stuk fruit of 
groente mee als tussendoortje. Op andere dagen mogen de kinderen uiteraard ook fruit of 
groente meenemen. 
 
Lunchpauzes: 
Van 11.45 uur tot 12.30 uur:  
1-2a, 1-2b, 7,7-8 en 8 
 
Van 12.15 uur tot 13.00 uur: 
2-3, 3, 4, 5a, 5b en 6 
 
Als jullie nog geen gebruikmaken van de TSO en dat wel graag willen, kunnen jullie je kind 
aanmelden via onderstaande link: 
https://www.partou.nl/tso 

 
Kosten TSO: €154,20 (per schooljaar) 
 
Schoolfotograaf: 
Donderdag 22 september komt de schoolfotograaf.  
Jullie ontvangen t.z.t. nog via SchouderCom nadere informatie. 
 
 

https://www.partou.nl/tso


Nieuwsbrief: 
De nieuwsbrief ontvangen jullie op de eerste van de maand. Valt de eerste van de maand in 
een weekend of vakantie, dan ontvangen jullie deze op de eerst daaropvolgende schooldag. 
 

 
 
 

Elk nieuw schooljaar zet de leerkracht van iedere groep de vraag uit via SchouderCom wie er 
dat schooljaar klassenouder wil worden van zijn/haar groep. 
Uit de aanmeldingen maakt de leerkracht een keuze voor twee ouders. Men is in principe 
gedurende het gehele schooljaar klassenouder. Indien een klassenouder wil stoppen, zet de 
leerkracht opnieuw een vraag uit wie klassenouder wil zijn.  
 

Inzet klassenouders:  
De leerkrachten schakelen de klassenouders in bij het opzetten en organiseren van 
activiteiten voor de klas.   
 
Specifieke taken van de klassenouders:   

• Zijn beschikbaar voor vragen van ouders van nieuwe leerlingen. Ouders van nieuwe 
leerlingen kunnen klassenouders benaderen via SchouderCom als er vragen zijn.  
(In de brief naar de nieuwe ouders staat uitgelegd hoe zij de klassenouders via 
SchouderCom kunnen benaderen.)  

• Coördineren “lief en leed” wat betreft de klas. Verjaardag van de juf/meester, 
zwangerschap, ziekte, einde schooljaar.   

• Coördineren het luizenpluizen voor de klas (bv. in de week na elke schoolvakantie) in 
overleg met de leerkracht.  

• Op verzoek van de leerkracht ouders werven voor schoolreisje/excursies + vervoer.   

• Op verzoek van de leerkracht ouders werven om te helpen bij activiteiten in of buiten 
de klas. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Feestbuffet, Paasontbijt en andere activiteiten.  

• Stemmen met alle klassenouders, de leerkrachten en de oudervereniging initiatieven 
af. (bv. Juffen-/ meesterdag)  

  
Groepsapp voor de klas:    

• De meeste groepen hebben een klassenapp met alle ouders/verzorgers van de 
kinderen. Reminders en school gerelateerde zaken kunnen hier met elkaar gedeeld 
worden.  

 
Klassen-ouder-app:   

• Vanuit de oudervereniging wordt er elk schooljaar een klassenouder-app up-to-date 
gehouden. In deze app worden berichten vanuit de school gedeeld met de 
klassenouders. De klassenouders kunnen dan, zo nodig, de berichten weer delen in 
de groepsapp voor de klas.  

• Het is praktisch (maar wel vrijwillig) om je als klassenouders aan te melden voor deze 
klassenouder-app in het begin van het schooljaar.  Dit kan via SchouderCom door te 
mailen naar “Oudervereniging Buitenplaats” en je naam, de klas waarvoor je 
klassenouder bent, en je 06-nummer te vermelden. Je wordt dan toegevoegd in de 
klassenouder-groepsapp.   

Klassenouders 


