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Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar! We hebben 

een vliegende start gehad want het team is vanaf de eerste 

dag begonnen met ‘De Goede Start’. Dat is een traject van 

zes weken waarin de leerkrachten intensief bezig zijn met de 

groepsvorming in hun klas. Doel hiervan is om van de groep 

een hecht team te maken. En dat moet weer leiden tot een 

goede sfeer en een goede werkhouding. 

Ook de ouderavond van 4 september was een groot succes. 

Dat blijkt uit een enquête. Opvallend: alle aanwezig ouders 

vonden het een geslaagde avond! Meer daarover verderop 

in deze nieuwsbrief. 

De blik staat op de toekomst op De Notenkraker maar we 

kijken in deze editie toch even terug naar vorig jaar. Onze 

school kaapte veel prijzen weg op het jaarlijkse gala van de 

School Musical Awards. Welke leest u verderop! 

En dan ook aandacht voor een saai onderwerp: de 

ouderbijdrage. We kunnen simpelweg niet zonder. Waarom 

niet en hoe de nieuwe regels voor dit jaar in elkaar zitten, 

leest u ook in deze nieuwsbrief. 

En we hebben eindelijk een hek op het schoolplein! 

Veel leesplezier! 

Rob van den Berg 

directeur 

 

Belangrijke data 

26-9-2018 

Verkiezingen ouderraad 

8-10-2018 

Boekenmarkt 

(Kinderboekenweek) 

22-10-2018 - 26-10-2018 

Herfstvakantie 

29-10-2018 

Studiedag (kinderen vrij) 

 

 

Op woensdag 26 september 

zijn de verkiezingen voor de 

nieuwe ouderraad.  

Op deze dag staat er een 

stembus in de centrale hal. 

Daarin kunt u uw 

stemformulier kwijt. Het 

stemformulier ontvangt u 

een paar dagen van te 

voren. Op dit stemformulier 

staan alle kandidaten. Ook 

zal op dit formulier staan wat 

u precies moet doen. 

Met deze verkiezingen komt 

er een ouderraad die 

gedragen is door de ouders 

van de school. Met de keus 

voor verkiezingen is ook 

direct duidelijk hoe een 

ouder tot de ouderraad kan 

toetreden. 
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Belangrijk nieuws 

Nieuwe vorm ouderavond groot succes 

 

Op 4 september vond de eerste ouderavond van het jaar plaats. 

In een nieuwe vorm. Deze vorm is een succes want 100% van 

de aanwezigen geeft aan dat deze avond hen aansprak. 

Dat blijkt uit een enquête die diezelfde avond onder de 

aanwezige ouders is gehouden.  

De avond bestond uit drie verschillende informatieblokken: de 

nieuwe regels voor de ouderbijdrage, wat het betekent om een 

Lekker Fit! school te zijn en hoe er dit jaar wordt les gegeven op 

onze school. 

Precies vijftig ouders waren aanwezig. Zij werden in drie 

groepen verdeeld die de drie informatieblokken om de beurt 

bezochten. De blokken waren kort en krachtig. Na een kwartier 

werd er gewisseld. 

Bijna alle aanwezigen gaven aan de gekozen onderwerpen 

belangrijk te vinden en meer van dit soort ouderavonden te 

willen. Dank voor uw komst! 

      

 

 

 

Hek eindelijk geplaatst! 
 

 

Veel mensen zijn er heel lang 

mee bezig geweest en op 

maandag 10 september was het 

zover: het hek aan de rand van 

ons schoolplein is geplaatst. 

 

Daarmee komt een eind aan een 

zeer onveilige situatie. Kinderen 

renden zonder op te letten het 

plein af en de weg op. Het is vaak 

voor gekomen dat dit bijna 

verkeerd afliep. 

 

Veel auto’s rijden te hard op de 

Othelloweg en kinderen gaan nu 

eenmaal op in hun spel. Een 

combinatie die snel tot 

ongelukken leidt. Met mede-

werking van de gebieds-

commissie Hoogvliet pronkt er nu 

hek. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Prijzenregen tijdens School Musical Awards 

Vlak voor de zomervakantie werd het School Musical Award gala georganiseerd op de 

Hoogvlietse campus. Onze school deed voor het eerst mee en kaapte direct 5 prijzen weg! 

 

  

Veel scholen uit Hoogvliet deden mee en in de bomvolle zaal hing een fanatieke sfeer. Leerlingen 

van de verschillende scholen moedigden de genomineerde klasgenoten enthousiast aan. En bij 

elke winnaar klonk een oorverdovend gejuich. Onze groep 8 mocht vijf keer uit haar dak gaan! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

De show was nog nog maar net begonnen toen 

de eerste prijs al binnen was: juf Grace won de 

beker voor de beste regie. En het was de eerste 

keer dat zij samen met haar klas een musical in 

elkaar heeft gezet! Een mooi debuut. Daarna viel 

er een regen van prijzen over De Notenkraker. 

 

Naast de prijs voor beste regie 

voor juf Grace, won Rachella de 

eerste prijs voor dans individueel 

en de hele groep won de eerste 

prijs voor de beste choreografie. 

Shermailies en Ziyad wonnen 

allebei de tweede prijs voor beste 

zang. Ook de collega’s van SBO 

Hoogvliet deden het goed. Zij 

wonnen de originaliteitsprijs én de 

prijs voor de beste uitvoering van 

het script. Lekker bezig in de Villa! 



 
 

HERHALING: Luizen gesignaleerd! 

Regelmatig duiken ze op: kriebelende ettertjes in het haar van 

de kinderen: hoofdluizen. Het heeft niets met hygiëne te maken 

maar u kunt er wel iets aan doen! Onderstaande tips ontvingen 

wij van een moeder van één van onze leerlingen: 

 Natuurazijn,  kosten vanaf 0.55 cent.  Gebruik rustig een 

hele fles. De luizen raken daardoor verlamd en dan kun je ze 

heel makkelijk uit het haar kammen met een netenkam. Laat 

de azijn lekker lang intrekken en herhaal dit een paar keer. 

 Rozemarijn olie. De kosten zijn wat hoger maar je doet 

er een eeuwigheid mee en het is goed voor je haar. Doe een 

paar druppels in water en doe dit mengsel in een plantenspuit 

en spray het door het haar.  Je hoeft het haar niet uit te wassen, 

zie het als een leave-in conditioner. 

 Lavendel olie. Het zelfde als hierboven beschreven.  

 Haarlak. Ze kunnen zich door de lak niet vast klemmen 

aan het haar. 

Conditioner. Maak het haar vochtig,  doe er veel 

conditioner in en kammen maar! 

  

 

 

 

 

 

Kunst van het lesgeven 
Alle klassen vooruit! 

Dit schooljaar start het hele 

schoolteam met de Kunst van 

het lesgeven. 

Dit was één van de 

onderwerpen tijdens de 

ouderavond van 4 

september. 

Het is een verdieping van de 

manier van lesgeven die de 

leerkrachten al hanteren. 

Doel: kinderen meer op maat 

en effectiever lesgeven 

waardoor de resultaten 

omhoog gaan. 

Het hele team wordt hierin 

begeleid door twee 

specialisten. 

Meer informatie? Bezoek de 

website: www.octogroep.nl 

 

   

 Zoals u wellicht hebt gezien, heeft de school voor 

alle kinderen luizenzakken gekocht. De kinderen 

moeten hun jas in de zak stoppen zodat de jassen 

met daarop wellicht luizen, niet tegen elkaar aan 

hangen.  Daardoor kan worden voorkomen dat 

luizen overlopen van de ene naar de andere jas. 

http://www.octogroep.nl/


 
 

Ouderbijdrage nieuwe regels 

Alle scholen vragen ouders om een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig maar het niet betalen van 

deze bijdrage levert een groot probleem op voor elke school. 

De regering geeft scholen geld om onderwijs te verzorgen. Wat van dat geld betaald mag 

worden is vastgelegd. Dus ook wat niét van dat geld betaald mag worden. Schoolreisjes en 

activiteiten als Sinterklaas en kerst bijvoorbeeld. 

Wil een school leuke dingen organiseren voor de kinderen 

dan is de school dus afhankelijk van de vrijwillige bijdrage 

van de ouders. Zonder die bijdrage wordt de school een 

stuk minder leuk voor de kinderen. 

Vorig schooljaar dreigde de schoolreis niet door te gaan 

doordat te weinig ouders de bijdrage hadden voldaan. 

Om toch vervoer te regelen heeft de school het financiële 

risico moeten nemen om de bussen voor te schieten. Dat 

levert twee problemen op: de school moet dat geld zien 

terug te krijgen omdat het anders ten koste gaat van 

andere, schoolse zaken. En de bussen kunnen hierdoor pas 

laat worden geboekt en dan zijn de tarieven het hoogst. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalen 

U kunt de ouderbijdrage  

van 50 euro per kind 

overmaken op: 

NL61 INGB 0005 6094 02 

tnv Ouderraad De 

Notenkraker 

Zet de naam van uw 

kind(eren) erbij zodat we 

precies weten wie, wat 

heeft betaald.  

Wij vragen u de bijdrage 

vóór 1 december over te 

maken zodat de ouderraad 

genoeg geld in kas heeft om 

de decemberactiviteiten te 

bekostigen. 

Dank u wel! 

 

 

Dit jaar zijn de regels aangepast. U 

treft ze aan op de laatste 

bladzijden van deze nieuwsbrief. 

Kern van de veranderingen: de 

bijdrage van 50 euro per kind is in 

twee delen gesplitst. Een deel voor 

schoolactiviteiten en een deel voor 

de schoolreis. Als u vragen heeft 

over de nieuwe regels, loop dan 

gerust binnen. 

 



 
 

 

Lekker Fit! op De Notenkraker 

 

 

Met het programma ‘Rotterdam Lekker Fit!’ zet de school zich in om overgewicht en te weinig 

beweging bij Rotterdamse kinderen tegen te gaan.  

 

 

 

 

Wat biedt Lekker fit: 

- Kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen 

drie keer per week gymles van een 

gediplomeerde vakleerkracht.  

- Kinderen krijgen een aanbod om 

na schooltijd te sporten. 

- Kinderen uit groep 1-2 krijgen 

gymles van de groepsleerkracht en 

van de vakleerkracht. 

- Twee keer per jaar is er een 

lespakket voor alle Lekker Fit!-

scholen, waarin de thema’s 

gezonde voeding en beweging 

worden behandeld. 

- Een schooldiëtist die ouders 

ondersteunt om overgewicht bij 

hun kinderen te voorkomen of aan 

te pakken.  

- Ouders ontvangen voorlichting 

over gezond bewegen en voeding.  

- Jaarlijks is er een workshop door de 

schooldiëtist.    

 

Gymlessen: 

- Kinderen gymmen 3 x per week. 

- Gymkleding is verplicht. 

- Gymschoenen zijn niet verplicht, 

maar worden wel aangeraden. 

- Kinderen worden geacht een flesje 

water mee te nemen naar de 

gymles. 

- Sieraden gaan af tijdens de gymles 

in verband met veiligheid. 

 

Lekker Fit! Water: 

De kinderen mogen tijdens de 

gymles water meenemen (geen 

ander drinken) In de klassen wordt 

ook water gedronken volgens 

afspraak met de leerkracht. 

 



 
 

 

 

 

 

www.rotterdamlekkerfit.nl 

www.facebook.com/rotterdamlekkerfit 

Elke dag is er een Lekker Fit!-leerkracht op school. 

 

Lekker Fit! Groente en fruit: 

Wij hebben graag alle dagen (groente-) en fruitdag. In de kleine pauze eten we 

het liefst groente of fruit voor de gezondheid van de kinderen en om hier extra 

voordelen uit te halen voor de ontwikkeling van de kinderen. Als kinderen voor 

schooltijd thuis ontbijten is een groente- of fruithapje voldoende.  

 

Lekker Fit! Trakteren 

Jarig? Dat wordt natuurlijk op 

school gevierd. Op onze 

school mag de jarige Lekker 

Fit! Trakteren. Dat betekent:  

één is genoeg en klein is oké!  

Een traktatie is een extra 

tussendoortje. Wij willen graag 

dat de kinderen klein 

trakteren en natuurlijk het liefst 

gezond.  

 

Meer weten? 

Voor ouders van kinderen in 

groep 1 en 2  is er een rek, vol met 

receptkaarten om mee naar huis 

te nemen. Voor ouders van 

kinderen in groep 3 t/m 8 zijn er 

receptkaarten beschikbaar op 

rotterdamlekkerfit.nl/trakteren. 

Daarnaast is er voor alle groepen 

een Lekker Fit! Trakteren - 

receptenmap. Hierin staan 

voorbeelden van traktaties. 

 

http://www.rotterdamlekkerfit.nl/
http://www.facebook.com/rotterdamlekkerfit
http://www.rotterdamlekkerfit.nl/trakteren


 
 

 

  

 

 

  

Nieuwe collega’s 

Dit schooljaar hebben we er een paar nieuwe collega’s bij. In 

groep 8 werkt juf Kim. Zij komt van Montessori Terbregge. In groep 

5 en 6 werkt juf Sabina die vorig jaar stage liep op school en nu 

naast meester George en juf Grace voor de klas staat. Juf 

Monique is onderwijsassistent in de bovenbouw en juf Demi in 

LAN B/C.  Annemijn Rooze is onze nieuwe intern begeleider (IB) 

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 

Zonwering en zichtbaarheid 

De lokalen van onze school zijn 

inmiddels voorzien van 

zonwering op alle bovenlichten. 

Daarmee snijdt het mes aan 

twee kanten: hiermee wordt de 

zon buiten gehouden zonder dat 

de leerkrachten de ramen met a-

4’tjes of ander papier moeten 

afplakken en er is nu vanaf de 

buitenkant beter te zien dat er in 

Villa Vonk twee scholen zitten. 

 

 

Verzuim 
Dat loopt de spuigaten uit! 

Dagelijks zijn er veel kinderen 

die te laat op school komen. 

Zoveel zelfs dat we daaraan 

iets gaan doen! 

Samen met SBO Hoogvliet is 

een nieuw verzuimprotocol 

gemaakt. Hierin staat wat 

de regels en consequenties 

zijn van regelmatig te laat 

komen. 

Dit protocol is inmiddels door 

het team en de MR gezien. 

Binnenkort wordt het van 

kracht. Wanneer dat precies 

is, hoort u natuurlijk nog. 

Doel van het protocol: zo 

min mogelijk onderwijstijd 

verspillen. 

Het leukste opstapje naar de basisschool... 

…dat gun je ieder kind! 

Peanuts, één van de peutergroepen van  KindeRdam is een 

heerlijke plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar om samen met 

hun leeftijdgenootjes te spelen. Dat is goed voor hun sociale 

vaardigheden en taalontwikkeling. We doen spelenderwijs 

zelfs al iets aan beginnend rekenen. Hierdoor kunnen 

kinderen een betere start maken op de basisschool. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen. 

 

 



 
 

Nieuwe schooldiëtist: Floor van den Berg 

Nadat Annemarie jarenlang jullie schooldiëtist en Lekkerfit juf is geweest, mag ik het nu van 

haar gaan overnemen; vanaf dit schooljaar ben ik jullie schooldiëtist en daar heb ik enorm 

veel zin in!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet de schooldiëtist op school? 

Op jullie school is er extra aandacht voor 

een gezonde levensstijl en daarom is jullie 

school een LekkerFitschool. Er worden 

bijvoorbeeld meer gymlessen gegeven en 

er is een schooldiëtist op school werkzaam. 

Het werk als schooldiëtist gaat van 

informeren van groepen ouders en klassen 

tot aan individuele gesprekken met 

kinderen en hun ouders. Hiervoor worden de 

meetgegevens van de jaarlijkse Fittest 

gebruikt. Alle kinderen die van het 

gemiddelde afwijken, worden door de 

school uitgenodigd voor een gesprek met 

mij. Samen gaan we dan kijken of er 

verbeterpunten zijn zodat uw kind op een 

gezonde manier weer helemaal fit wordt! 

We meten en wegen de kinderen nog eens 

en houden rekening met lichaamsbouw en 

hoe actief uw kind is. We kijken goed naar 

wat er mogelijk kan veranderen en maken 

daarvoor samen een plan. Ook bij andere 

voedingsgerelateerde problemen, bijv. als 

voor kinderen die lastig eten of bepaalde 

voedingsmiddelen niet willen eten, help ik u 

graag! 

 

Omdat ik nieuw ben bij jullie op 

school, stel ik mij graag even voor! 

Mijn naam is Floor van den Berg, ik 

ben 26 jaar, en woon samen met mijn 

vriend in Rotterdam. Ik ben net 

werkzaam als diëtist maar heb al veel 

kunnen meekijken met mijn 

collega’s, waardoor ik al veel 

kinderen met hun ouders heb gezien 

en heb geholpen op de LekkerFit! 

scholen. Ongeveer één keer per 

maand ben ik op school om 

gesprekken te voeren en daarnaast 

kom ik regelmatig langs op school 

voor andere projecten, zoals 

workshops, lessen en voorlichtingen.  

 

Verder zal ik waarschijnlijk ook in de 

school te vinden zijn wanneer er 

bijvoorbeeld een project over 

voeding of leefstijl is, de LekkerFitweek 

of voor het geven van workshops voor 

ouders.  

Misschien kom ik u komend jaar dus 

tegen. U kunt met al uw 

voedingsvragen bij mij terecht!  

 

Wie weet tot ziens!  

Floor van den Berg 

Schooldiëtist 

floor@degroeneappel.nl  
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Regels ouderbijdrage 

 

 

1. De ouderbijdrage is totaal 50 euro per kind per schooljaar. Daarvan is 25 euro bestemd 

voor de schoolreis. De hoogte van dit deel is voor elk kind gelijk ongeacht het moment 

van instroom op school. Het andere deel is afhankelijk van de instroom van een kind. Zit 

het kind het gehele jaar op school dan bestaat dit deel ook uit 25 euro. Stroomt een kind 

later in het schooljaar in dan geldt de volgende rekensom waarbij de maand augustus 

in zijn geheel niet meetelt. 

 

25 : 11 maanden = 2,27 X het aantal maanden dat het kind in het lopende schooljaar 

nog onderwijs zal genieten. Daarbij wordt de maand waarin het kind instroomt NIET 

mee geteld. 

 

Rekenvoorbeeld: een kind stroomt in op 10 januari. De maand januari telt niet mee. 

Er blijven dan nog 6 maanden over (februari tot en met juli) = 6 x 2,27 = 13,62 

 

2. Het bedrag bestaat uit twee delen van 25 euro. Het eerste deel van 25 euro wordt 

besteed aan schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, kerst en pasen. Het tweede deel van 25 

euro wordt besteed aan de schoolreis. 

 

3. Het staat ouders vrij dit tweede deel niet te betalen. Daarmee gaan zij akkoord dat hun 

kind niet mee gaat op schoolreis. Deze dag is een schooldag, de kinderen die niet mee 

gaan zijn die dag op school. 

 

4. Het staat ouders niet vrij alleen voor de schoolreis te betalen. Indien een ouder niet 50 

maar 25 euro betaalt, wordt dit bedrag aangewend voor de schoolactiviteiten zoals 

genoemd onder punt 2. De keus van ouders is daarmee als volgt: 

a. er wordt 50 euro betaald en het kind neemt deel aan de schoolactiviteiten én de 

schoolreis; 

b. er wordt 25 euro betaald en het kind doet alléén mee aan de schoolactiviteiten en 

niét aan de schoolreis. 

 

5. De ouders en verzorgers krijgen in de eerste maand van het nieuwe schooljaar een brief 

met daarin de bankgegevens rondom de te betalen ouderbijdrage. In deze brief staat 

ook dat zij het bedrag contact kunnen voldoen bij Grace Chippendale.  

 

6. De betalingstermijn sluit elk jaar op 1 december. Vóór die datum moet de ouderbijdrage 

zijn overgemaakt. 

 

 



 
 

 

 

7. Betalingsregelingen kunnen worden afgesproken onder de volgende voorwaarden: 

a. de uiterlijk datum waarop een regeling wordt afgesproken is 1 december; 

b. de regeling is een afspraak tussen de ouder(s) en verzorger(s) en de directeur; 

c. de regeling wordt schriftelijk bevestigd; 

d. bij niet (volledig) nakomen van de regeling wordt het eventueel wél betaalde bedrag 

aangewend voor de activiteiten genoemd onder punt 2. Een tekort van het deel dat 

voor de schoolreis is bestemd, leidt ertoe dat het kind niet zal deelnemen aan de 

schoolreis. Het mogelijke restantbedrag wordt terug gestort; 

e. een betalingsregeling moet jaarlijks opnieuw met de ouderraad worden afgesproken. 

 

8. De ouderraad verantwoordt jaarlijks haar financiële handelen. Zij geeft aan het begin 

van het nieuwe schooljaar een overzicht van inkomsten en uitgaven in het vorige 

schooljaar. De ouderraad doet dit schriftelijk. Nadat het financieel jaarverslag in de MR 

is besproken gaat het op papier naar alle ouders.  

Met ‘begin van het nieuwe schooljaar’ wordt de eerste volledige maand van het 

schooljaar na de zomervakantie bedoeld. In praktijk zal dit altijd de maand september 

zijn. 

 

9. De regels zoals ze in dit document staan, worden jaarlijks  aan het begin van het 

schooljaar met alle ouders en verzorgers gedeeld. Dat gebeurt door de regels samen 

met de brief zoals genoemd in punt 5 op papier aan ouders te overhandigen. 

 

10. Afwijken van deze regels is niet mogelijk. Deze regels gelden voor álle ouders en 

verzorgers. 
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