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voor ouders en verzorgers van onze leerlingen 
\ 

 

woensdag 28 augustus 2019 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Dit is de eerste Ouderinfo van het nieuwe schooljaar. 
We zijn goed van start gegaan met 10 groepen, en ook met veel nieuwe leerlingen. 
We wensen alle nieuwe kinderen en ouders een hele fijne tijd op Universum. Alle 
ouders en kinderen: Welkom terug. 
We verwelkomen ook nieuwe collega’s: juf Philles aan de balie op woensdag en 
vrijdag, juf Esther in groep Neptunus op woensdag en donderdag. 
Meester Wim is weer helemaal terug. Dat is heel fijn. Helaas is juf Josien nog 
onvoldoende hersteld. Juf Esther vervangt haar nu.  
In de nieuwsbrief kijken wij vooruit tot oktober. De nieuwsbrief komt over het 
algemeen uit op de laatste woensdag van de maand. Alle andere brieven proberen we 
zoveel mogelijk op vrijdag mee te geven. Mocht u de ouderinfo gemist hebben, dan 
hangt hij meestal een paar dagen later op de website.  
We wensen u allen heel fijn schooljaar 2019-2020 toe.  
 
Op tijd komen 
We letten weer extra op het op tijd komen van kinderen. 
De school gaat om 8.40 uur open. Vanaf 8.30 uur  worden de kinderen door hun 
leerkrachten ontvangen op het schoolplein. Om 8.45 uur zit iedereen klaar, en 
beginnen de lessen. 
Ook al is het een paar minuten: te laat komen is storend voor de groep, en ook heel 
vervelend voor het kind zelf. 
Bovendien zijn hier wettelijke regels voor. 
Bij 3x te laat komen neemt de leerkracht contact met u op, bij 5x te laat komen krijgt u 
een brief of uitnodiging voor een gesprek met de directie. Als op tijd komen een 
probleem blijft, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. 
 
Denkt u hier nog aan? 
Op woensdag gaan we vanaf nu om 12.15 uur naar huis.  
 
Jumpin 
Universum is een gezonde school. Dat betekent dat we fruit of groente 
eten als pauzehap en bruin brood. We drinken water en de traktaties zijn 
gezond. 
 
Koffieochtend 
De koffieochtend gaan we anders organiseren. Vanaf maandag 2 
september, na de inloop bent u tot de herfstvakantie in ieder geval 
wekelijks van harte welkom. Juf Judy en juf Fatiha ontvangen u graag. 
Kom vooral a.s. maandag even kennismaken, dan hoort u meer.  
 
DoeLab 
Juf Sharon komt ons elke dinsdag versterken. Zij gaat werken in het technieklokaal met 
kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 die hun schoolse vaardigheden kunnen verbeteren 
door te leren door te doen.   
Ook juf Sharon heten we van harte welkom. De kinderen die mee kunnen doen aan 
DoeLab krijgen hierover een aparte brief mee.  
 

Belangrijke data  
  
● 29 augustus start 

schoolzwemmen 
Zon, Komeet en 
nazwemmers van 
Neptunus, Mars en 
Pluto 

● 2 september 
koffieochtend 

● 3  september 
informatie en start 
DoeLab unit 3/4 

● 3 september start 
muzieklessen  

● 6 en 20 september 
spreekuur Pak je 
Kans 

● vanaf 9 september 
kennismakings- 

        gesprekken met de   
        leerkracht 
 
 Belangrijke data in   
 oktober  

 
● dinsdag 1 oktober 

toneelstuk door 
leerkrachten: 
onderbouw is 
‘s middags vrij; 
bovenbouw is 
‘s morgens vrij 

● woendag 9 oktober 
studiedag, alle 
kinderen vrij. 

● herfstvakantie 21 
oktober 

 
 

 
 
 
 

 



Pak je Kans 
Ook dit jaar heeft Linda 1x per 2 weken met haar collega’s weer spreekuur. 
Het eerste spreekuur is op vrijdag 6 september. 
U kunt hier terecht voor allerlei vragen zoals: 

- kom ik in aanmerking voor een laptop voor mijn kind? 
- hoe betaal ik het schoolreisje? 
- kan het sporten van mijn kind vergoed worden? 

 
Ouderbijdrage 
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt verhoogd naar €50,- Dit bedrag is vastgesteld 
in overleg met de oudergeleding van de MR. U hoeft dan niet meer apart te betalen 
voor het schoolreisje. Alleen voor het schoolkamp vragen wij nog een extra bijdrage.  
Het is vanaf dit jaar mogelijk om met stadspas op school te betalen. Meer info hierover 
ontvangt u van juf Judy. U kunt uw stadspas vanaf september bij haar laten scannen. 
Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag. 
Een brief over de ouderbijdrage en de wijze van betalen volgt nog. Meer informatie zal 
ook tijdens de koffieochtend met u besproken worden.  
 
Ouderkalender 
De ouderkalender is nog niet klaar. Bijzondere activiteiten worden opgenomen in de 
kalender op de website.  
 
Voor alle duidelijkheid hier nog wel even de informatie over vakanties en studiedagen 
zoals voor de zomervakantie met u gedeeld is. 
 
 

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen 
vrij 

Vakantiedagen 2019-2020 

woensdag 9 oktober 2019 
maandag 18 november 2019 
vrijdag 20 december 2019 
maandag 24  tot en met 28 februari 
2020 
vrijdag 10 april 2020 
maandag 22 en 23 juni 2020 
vrijdag 3 juli 2020 

herfstvakantie 21 tot 25 oktober 
kerstvakantie 23 december tot 3 januari 
voorjaarsvakantie 17 tot 21 februari 
Pasen 10, 11, 12 en 13 april   
meivakantie  27 april tot 8 mei   
Hemelvaart 21 en 22 mei   
Tweede Pinksterdag 1 juni   
zomervakantie 6 juli tot 16 augustus 
2020 

 
De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 25 september. 
 
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


