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Carnavalsviering 

De groepen 1 t/m 8 vieren carnaval op vrijdag 1 maart in Café de Kroeg te 
Brunssum. Deze dag komen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 om 
08.30 uur al verkleed naar school. In de ochtend volgen alle leerlingen in 
hun eigen klas het reguliere programma. 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 lunchen gezamenlijk op school en zullen 
om 12.15 uur in een optocht vertrekken richting de locatie. 

We gaan ook dit jaar weer met een heuse optocht, met kar en muziek over 
straat  Wij lopen via De Insel, Peerdendries, Kochstraat, P. Hagenstraat naar 
Café De Kroeg  en zullen omstreeks 12.45 uur arriveren op locatie. Ouders zijn 
welkom om mee te lopen en mee te vieren.  

Aangezien deze locatie aan een drukke weg ligt, mogen de leerlingen het café 
onder schooltijd niet verlaten en moeten de leerlingen van groepen 1 t/m 6 aan het eind van de middag 
binnen worden opgehaald. 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen een aparte toestemmingsverklaring mee waar ouders op kun-
nen aangeven of deze leerlingen zelfstandig vanaf de locatie naar huis mogen. 

De carnavalsmiddag eindigt om 15.00 uur, daarna stopt de verantwoordelijkheid van school. 

Wij komen deze middag niet meer samen met de leerlingen terug op school dus er kan niemand met de 
fiets naar school komen deze dag. 

Indien uw zoon/dochter na schooltijd naar de buitenschoolse opvang gaat, worden deze door de leer-
krachten van de werkgroep teruggebracht naar school. Mocht dit het geval zijn, vragen wij u om dit tijdig 
door te geven aan de desbetreffende leerkracht.  

Net als voorgaande jaren worden er leerlingen die het leukst verkleed zijn, 

geschminkt én leerlingen die het beste dansen in het zonnetje gezet. 

Huishoudelijke mededelingen: 
Geen spuitbussen i.v.m. het schoonmaken van de vloer. 
Geen zwaarden, messen, pistolen en andere gevechtsvoorwerpen.   
Alle leerlingen krijgen één consumptie en iets lekkers van school.   
Prijslijst: Fris € 0,50  snack  €1,-  zakje chips € 0,50.   
Leerlingen liefst kleingeld (geen briefgeld) meegeven.  
Adres: Café De Kroeg, Schinvelderstraat 3 te Brunssum. 
Alcoholische dranken alleen te verkrijgen en nuttigen in het voorste gedeelte van het café. Alcoholi-

sche drankjes mogen dus niet worden meegenomen naar de grote zaal! 
Tijdens de optocht is het niet toegestaan om met confetti of serpentine te strooien.   

Route 8 eindtoets groep 8 

De Route 8 eindtoets wordt dit jaar gehouden op maandag 15, dinsdag 16 en  

donderdag 18 april. 

Owen Driessen (groep 8) 

Stadsjeugdprins Brunssum 
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Schoolreis 2019Schoolreis 2019 

Donderdag 23 mei staat de schoolreis weer op het programma. De groepen 1 en 2 gaan weer naar Pee-

Wee in Posterholt. De groepen 3 en 4 gaan dit jaar naar Pretpark De Valkenier in Valkenburg. Voor de 

bovenbouw (groepen 5, 6 en 7) hebben we dit jaar gekozen voor GaiaZOO!  

Over vertrek- en aankomsttijden communiceren wij t.z.t.  

Ziek melden 

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan  
komen, verzoeken wij u dit voor half 9 aan school door te  
geven, dit om misverstanden te voorkomen. Een ziek- of  
afmelding kunt u telefonisch doorgeven: 045-5251183 

Wat moet u melden: 

Voornaam en achternaam, klas, reden afwezigheid en te  

verwachten duur van het ziek zijn. 

 

Mocht uw kind meerdere dagen afwezig blijven, dan kunt u uw kind dagelijks telefonisch, via Parro of via 

de mail (frank.vaartjes@movare.nl) ziek melden. De eerste ziekmelding dient u echter telefonisch te doen! 

Als er een weekend in de periode van ziek zijn zit wordt u verzocht om na het weekend opnieuw ziek te 

melden. 

Het is belangrijk om de school te laten weten, dat uw kind ziek is. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn 

verplicht om onderwijs te volgen. Als een kind niet op school is en daar is geen geldige reden voor, dan is 

dat ongeoorloofd verzuim.  

mailto:frank.vaartjes@movare.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen


 

3 

De Insel 23, 6442 AJ Brunssum 

Tel. 045-525 11 83 

Jaargang 16, nummer 26, februari 2019 

Toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s van grote activiteitenToestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s van grote activiteiten 

Dit schooljaar zijn er nog enkele grote activiteiten op onze school waar-
van we graag, als herinnering voor later, foto’s en video-opnames zou-
den willen maken. De foto’s plaatsen wij alleen op onze website! De vi-
deo’s plaatsen wij op Youtube (een andere mogelijkheid is er helaas 
niet). Daarvoor vragen wij eenmalig uw toestemming. 

Wij zijn verplicht, in het kader van de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG), u dit voor deze activiteiten nogmaals te vragen en hopen 
op uw begrip én toestemming. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen 
foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s 
en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/
dochter.  

Binnenkort ontvangt u een brief waarin wij vragen om uw toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter op onze website.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons worden gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 
school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 
terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat 
oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u 
uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en vi-
deo’s wel of niet mag. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u 
op een later moment alsnog toestemming geven.   

Overzicht resterende studiedagen en vrije dagen schooljaar 2018 – 2019 

Extra vrije middagen: alle leerlingen 12:00 vrij: 
Donderdag 4 juli 2019 (i.v.m. Revue)  

Vrije dagen:  
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019  (Hemelvaart) 
Maandag 10 juni 2019 (2e Pi nksterdag) 
Vrijdag 5 juli 2019  

Studiedagen: alle leerlingen hele dag vrij: 
Maandag 25 februari 2019  
Maandag 18 maart 2019  
Vrijdag 24 mei 2019  

Vakanties: 
4 t/m 8 maart: carnavalsvakantie 
22 april t/m 3 mei: meivakantie 
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Ouderbijdrage ouderverenigingOuderbijdrage oudervereniging 

Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze 

leerlingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ou-

ders deelnemen aan de ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de ouderbij-

drage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en o.a. 

het schoolreisje wordt ervan betaald.  

Om alle activiteiten te kunnen organiseren, moeten wij ook nog acties als Jantje 

Beton en de eieractie organiseren. De bijdrage van de oudervereniging is name-

lijk niet voldoende om alle kosten van de activiteiten te voldoen.   

U begrijpt dan ook hoe belangrijk het is dat ALLE ouders de ouderbijdrage betalen! 

Van veel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Dank daarvoor! 

Heeft u de ouderbijdrage nog niet voldaan, dan vragen wij u vriendelijk om het bedrag ZO SPOEDIG 

MOGELIJK over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS Me-

ander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U 

kunt iedere dag terecht op onze administratie.  

Stichting Leergeld 

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is 

zeker mogelijk. Neem gerust contact op met de administratie of directie! Mocht u dit 

bedrag niet kunnen betalen, kunt u bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Voor 

alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om dit 

te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag!  

Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag.  

Parro 

Inmiddels maken veel ouders / verzorgers gebruik van Parro. Dank 

daarvoor! Parro is het nieuwe communicatiemiddel waardoor u nog 

beter op de hoogte wordt gehouden van schoolse zaken.  

Heeft u zich nog niet aangemeld voor Parro of bent u uw aanmeldgegevens kwijt, stuur dan een mailtje 

naar frank.vaartjes@movare.nl.   

Dit schooljaar ontvangt u belangrijke berichten zowel via de mail als via Parro. 

Bestel uw producten via onze website! 

Op onze schoolwebsite treft u ook (educatieve) kooptips aan. Op deze 

pagina staat een groot aantal links van Bol.com over o.a. kinderboeken, 

educatief speelgoed en andere leuke tips. Als u via een van deze links 

op deze pagina iets bestelt, verdient ook onze school hier iets aan!  

Uiteraard komt dit geld geheel ten goede aan de kinderen!  

Naar de educatieve tips en cadeaus…  

mailto:frank.vaartjes@movare.nl
https://bsmeander.net/wordpress2/categorynieuws/links/educatieve-tips/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=37992&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Ftoys%2F&name=algemeen

