
 

   

 

 

d.d. 23-09-2021 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Een recordaantal van 955 basisscholen deed dit jaar mee aan de Doekoe-scholenactie van de Coop. Ook de 
Laweij had zich hiervoor opgegeven. Half september ontvingen we een spelpakket voor de onder-, midden- 
en bovenbouw. Fantastisch! Iedereen hartelijk bedankt voor het meedoen aan deze actie en het steunen van 
onze school.  
 
Nu de kinderen weer een paar weken naar school gaan, wordt er uiteraard ook weer getrakteerd. We zien 
allerlei soorten traktaties voorbij komen; het een nog mooier en creatiever dan de ander. We willen u vragen 
om bescheiden en gezond te laten trakteren, waarbij gezond voorop staat. Zie ook het bijgevoegde boekje: 
“Geen rommel in je trommel”, waarin een gedeelte over gezond trakteren.  
 
Op woensdag 8 september is de pannakooi dan eindelijk geopend! Alle kinderen verzamelden zich tegen 
10.00 uur rond de pannakooi en konden zien dat Abdul Rahman Al Engaree als oudste kind en Ferre Bies als 
jongste kind als eerste naar binnen mochten om een balletje te trappen. De kinderen spelen naar hartenlust 
diverse sporten in de pannakooi. Fijn dat we met dank aan de gemeente de kinderen meer kunnen laten 
bewegen, wat weer ten goede komt aan ons onderwijs.  
 

 
. 
Volgende week vrijdag 1 oktober hopen we op een feestelijke dag voor Juf Carina omdat ze dan met pensioen 
gaat. Denkt u nog even om de brief die vorige week is meegegaan? 
 
We willen u eraan herinneren dat de school vanaf 8.15 uur geopend is. We zien dat veel leerlingen al vanaf 
8.00 uur binnenkomen. De leerkrachten zijn tot 8.15 uur aan het voorbereiden en overleggen. Vanaf 8.15 uur 
openen we onze deuren en zijn de kinderen welkom.  
 
Hartelijke groet, Dineke Homan  

 

 
 



 

 
 
 

SPAAR MEE VOOR (PRENTEN)BOEKEN 

Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie 
‘Sparen voor je schoolbieb!’ Lezen is een feestje! Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders 
en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna. Zo 
werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in 
op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle 
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen. Hoe meer bonnen, hoe meer 
boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of 
meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTERNET GEDRAGSPROTOCOL  

Internetprotocol               2021-2022 

Waarom een internetprotocol?  
Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar je 
je aan moet houden als je op school aan het internetten bent. Door dit formulier te ondertekenen laat je 
zien dat je het eens bent met de regels en gaan de leerkrachten ervan uit dat je je hier aan zult houden. 
Zo zorgen we ervoor dat het internet op onze school leerzaam, veilig en vooral leuk blijft. 
 

De afspraken:  
1. Persoonlijke gegevens zoals foto’s, naam, adres, telefoonnummer verstuur ik aan niemand, ook het 
adres en telefoonnummer van de school geef ik alleen aan iemand na toestemming van de juf of 
meester.  
 
2. Ik mag op internet alleen informatie opzoeken die ik kan gebruiken op school voor een project of 
lessen die de juf of meester geeft.  
 
3. Ik maak via internet geen contact met onbekenden.  
 
4. Bij het gebruik van een zoekmachine, bijvoorbeeld Google, gebruik ik nooit zoekwoorden die te 
maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof taalgebruik.  
 
5. Downloaden van bestanden mag niet. Als dit nodig is, dan vraag ik de juf of meester.  
 
6. Aan de instellingen van de computer, bijvoorbeeld achtergronden, mag door mij niets worden 
veranderd.  
 
7. Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de juf of de meester.  
 
8. Printen mag alleen met toestemming van de juf of meester.  
 
9. Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, enz.) zijn verboden op school.   
 
10. Mocht je thuis gebruik maken van Sociale media en we horen op school dat er vervelende dingen 
worden gezegd, dan word je daar op school op aangesproken.  
 
Als er afspraken bewust niet nagekomen worden, zal de juf of meester actie ondernemen:  
 

- De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag;  
- De tweede keer is er ook contact met de ouders. De leerkracht informeert de ouder(s) en 

vraagt de ouder(s) dit met hun kind te bespreken;  
- De derde keer heeft als gevolg dat een leerling zijn of haar Chromebook niet meer mag 

gebruiken. Er volgt een gesprek waarbij ouder(s), leerkracht(en), leerling en directie 
aansluiten. Hierin wordt besproken hoe lang de leerling zijn of haar Chromebook niet 
mag gebruiken. Dit is afhankelijk van de ernst van de situatie.  

 
 



 

 

Door dit protocol te ondertekenen beloof ik dat ik me aan deze afspraken zal houden: 
 

Naam:  
 
 

Datum:  
 

School:  
Basisschool de Laweij 
 

Groep: 
 

 
Vorige week is meester Edwin in alle groepen geweest en heeft de internetprotocollen met de 
kinderen besproken. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
e.winter@tjongerwerven.nl.  
 
 

BRIGADIEREN  

 

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief kunnen we de oversteekplaatsen aan de Norgerweg en de Leeksterweg 

als volgt bezetten. Bedankt voor uw opgave!  

Als er nog ouders zijn die ook willen brigadieren: Hillanda Drenth Hillanda@yahoo.com 

 
 

Norgerwerg   Leeksterweg  

    

Maandag   Maandag   

8.10-8.30   8.10-8.30   

14.10-14.30   14.10-14.30  Geen bezetting  

    

Dinsdag   Dinsdag   

8.10-8.30   8.10-8.30   

14.10-14.30  14.10-14.30 Geen bezetting  

    

Woensdag   Woensdag   

8.10-8.30  8.10-8.30  

12.00-12.30  Geen bezetting  12.00-12.30  Geen bezetting  

14.10-14.30  14.10-14.30 Geen bezetting 

    

Donderdag   Donderdag   

8.10-8.30   8.10-8.30   

14.10-14.30   14.10-14.30  Geen bezetting 

    

Vrijdag   Vrijdag   

8.10-8.30   8.10-8.30   

14.10-14.30   14.10-14.30  Geen bezetting 
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PEUTER- EN KINDERKERK 

 
Zondag 26 september zal er weer een Peuterkerk en Kinderkerk plaats vinden in de voormalige Baptistenkerk aan 
de Norgerweg 49. Dit zal de laatste keer op deze locatie zijn.  Het begint om 10 uur. Ouders zijn welkom met hun 
dreumes peuter, kleuter of groep 3 leerling. Ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn welkom voor koffie/thee 
om 10:45/11:00 uur in de kerkzaal. U hoeft geen lid te zijn van een kerk en het kost geen geld. Er wordt veel 
gezongen, er wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt geknutseld.  Allemaal van harte welkom.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  

Ook dit schooljaar is er weer een aanbod van naschoolde activiteiten voor de brede school. Niet zoals u gewend 
bent met een boekje. Maar met een gloednieuw digitaal activiteitenplatform. Op de site www.scala4kids.nl kunt 
u eenvoudig de activiteiten voor de eigen school bekijken, aanmelden en betalen. De kinderen krijgen binnenkort 
een flyer mee met extra informatie en wanneer de inschrijving en de activiteiten starten. 
 

BUURTSPORTCOACH 

 
Wellicht is het jullie al ter ore gekomen maar Anoek Pothoven is per september uit dienst getreden bij Scala als 
Buurtsportcoach Onderwijs. 
Een periode zoeken naar een geschikte nieuwe kandidaat heeft helaas niks opgeleverd. Hierdoor hebben wij als 
buurtsportteam haar positie creatief moeten herverdelen. 
Het gevolg hiervan is dat ik het komende schooljaar grotendeels de taken van Anoek zal overnemen! Een functie 
die mij erg leuk en uitdagend lijkt en waarin ik veel zin heb. 
 

Willem de Roo 

Buurtsportcoach 
 
 

Agenda voor de komende periode 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

27-09 t/m 01-10  Verkiezing leerlingenraad 1 week uitgesteld 

22-09  Alle kinderen om 12.00 vrij: EDI-scholing   
23-09 10.00 JOS-overleg (Jongeren Op de Samensprong)  

29-09  Start Kinderpostzegels   
29-09  Juf Dineke afwezig i.v.m. cursus   
01-10  Juf Carina met pensioen  
04-10  Dierendag   
05-10  Dag van de leerkracht  

http://www.scala4kids.nl/


 

06-10  Einde Kinderpostzegels  

  Start Kinderboekenweek   
  Juf Anneke, juf Miriam en juf Dineke afwezig  Symposium rekenen  

11-10  Klassenbezoeken EDI met externe  

  Klassenbezoeken EDI met externe  

13-10  Juf Dineke afwezig i.v.m. cursus   

14-10  Juf Dineke afwezig i.v.m. directieraad   

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2021-2022  

Herfstvakantie  18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021  

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Pasen  15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  

 
Vrije dagen 2021-2022: 
22 september 2021 (woensdagmiddag): EDI-scholing, ook leerlingen groep 5 t/m 8 vrij 
3 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij  
24 december 2021 (vrijdagmiddag): leerlingen groep 1 t/m 4 vrij 
12 januari 2022 (woensdagmiddag): EDI-scholing, ook leerlingen groep 5 t/m 8 vrij 
28 februari 2022 (maandag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
2 maart 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij was Comprixdag  
11 mei 2022 (woensdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
20 mei 2022 (vrijdag): Kanjertraining team, alle leerlingen vrij NIEUW 
25 mei 2022 (woensdag): Tjongerwervendag, alle leerlingen vrij  
15 juli 2022 (vrijdag) laatste schooldag, zijn de leerlingen NIET vrij.  
 
 

BIJLAGEN  

Nieuwsbrief  
www.bzof.nl/educatie 
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

Lidmaatschap tot 18 jaar gratis 
 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: lezen is 

belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Kinderen 

tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek! 

Bovendien is de bibliotheek al een paar jaar Boetevrij! Dit 

http://www.bzof.nl/educatie
https://www.bzof.nl/lidworden/boetevrij.html


 

betekent dat het niet erg is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk de 

bedoeling was. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Kinderboekenweek: Worden wat je wil 
Van 6 tot 16 oktober vindt weer de jaarlijkse Kinderboekenweek 

plaats.  

 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent 

in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar, ieder 

kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, 

dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze 

worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer 

of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te 

denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat 

je wil en alvast dromen over later! 

 

Bette Westera schrijft 

het 

Kinderboekenweekgeschenk voor de 67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen 

maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek. 

 

 

 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de 

Kinderboekenweek bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek 

is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. 
 

Zoals elk jaar worden de leerlingen van groep 4 uitgenodigd voor een 

programma in de 
bibliotheek. 

 

In de bibliotheek vind je veel leuke boeken rondom het thema, maar ook 

andere. 

Kom eens op bezoek met je kind. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


