
 
 16 april 2019 
 
Ouderbetrokkenheid 
Op 13 mei vindt de voorkeuring plaats voor de certificering van het traject ouderbetrokkenheid 3.0 
U krijgt in mei een aparte Nieuwsflits waarin beschreven wordt welke stappen er binnen dit traject 
zijn gezet. Zo is voor iedereen inzichtelijk welke ontwikkeling de school met u als ouders heeft 
doorgemaakt. De ‘echte’ keuring vindt ook dit schooljaar nog plaats. 
 
Herdenking groep 7/8 
Maandag 14 april hebben de kinderen van groep 7 en 8 de gevallenen tijdens de slag om Ypenburg 
op 10 mei 1940 herdacht. Er werd een verhaal voorgelezen door twee kinderen en ook werd er door 
verschillende kinderen een zelf geschreven gedicht voorgedragen. 

De burgemeester vertelde hoe trots hij is dat onze kinderen zich ieder jaar weer inzetten voor deze 
dag, vanuit het project ‘adopteer een monument’. Nadat een trompettist de ‘last post’ had gespeeld,  
volgden twee minuten stilte. Daarna werd door iedereen het Wilhelmus gezongen. 
Een indrukwekkende middag voor de kinderen, complimenten voor de respectvolle wijze waarop zij 
met elkaar het programma hebben doorlopen.   
 
MR 
Er is in de MR-vergadering van 3 april 2019  gesproken over het volgende: 
- De formatie, de nieuwbouw/ verhuizing en het nieuwe logo. 
- De schoolkosten voor de ouders. 
- De leerlingenraad en het werkverdelingsplan. 
- De zaken vanuit de GMR (schoonmaak, ziekteverzuim, stakingsdag). 
De volgende vergadering is op maandag 27 mei, heeft u inhoudelijke vragen, richt u zich dan tot de 

MR via mr@godfriedbomansschool.nl  
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Verlofaanvragen via SocialSchools 
Vanaf vandaag kunt u verlofaanvragen via SocialSchools doen. Dat kan alleen niet via de app, 
u kunt dit vanaf een computer doen. Er bestaat ook de mogelijkheid om documenten toe te voegen. 
Nadat u uw aanvraag heeft verzonden, wordt deze digitaal afgehandeld. Er komt dus geen papier 
meer aan te pas. We laten het verlofaanvraag de rest van het schooljaar ook nog op de website 
staan, als wenperiode. In het nieuwe schooljaar kunnen verloven alleen nog digitaal via Social 
Schools worden aangevraagd. 
 

Leerlingenraad 

Beste medeleerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Jullie hebben vast wel gehoord (op school) over de leerlingenraad. Als leerlingenraad bespreken we 

dingen die belangrijk zijn voor de school en bedenken we ideeën die we kunnen gaan uitvoeren. We 

hebben nu als idee om aan het eind van het schooljaar een disco te houden. Maar voor een disco is 

natuurlijk.  Dus hebben we een actie bedacht om geld in te zamelen.  

 

We hebben bedacht om een (lege)flessenactie te houden. Maar een gewone bijdrage is natuurlijk 

ook mogelijk.  Vanaf 06-05-2019 (gelijk na de meivakantie) kun je lege flessen inleveren. Je kan ze bij 

de hoofdingang inleveren. Deze actie zal tot 24-05-2019 duren. 

We zouden het super vinden als iedereen 1 fles inlevert. 

 

Met die flessen gaan we naar de supermarkt en gebruiken we het statiegeld dat daarop zit. Het geld 

dat we daar voor krijgen gebruiken we weer voor de disco. 

 

Lekker veel drinken!!  

 

Groetjes de leerlingenraad!! 

 

Boekjes Veilig Leren Lezen groep 3 

Komend schooljaar starten we in groep 3 met de vernieuwde leesmethode van Veilig Leren Lezen 

(Kim-versie). De oude leesboekjes liggen vanaf morgen op de tafel in de gang voor de teamkamer, 

neem er gerust een paar mee. Als iedereen maximaal 3-4 boekjes meeneemt, kunnen we veel 

kinderen blij maken met een leesboekje. 

 

Trakteren op school 

Vanuit verschillende ouders is de vraag gekomen of wij aandacht willen besteden aan het belang van 

gezonde traktaties. Komend schooljaar zullen we over dit onderwerp een leuke, praktische workshop 

organiseren. Steeds meer ouders kiezen voor een gezonde traktatie om uit te delen in de groep, iets 

wat enorm wordt toegejuicht door de leerkrachten. De leerkrachten trakteren is natuurlijk geen 

verplichting, maar als u dat leuk vindt mag het natuurlijk wel. En ook dan is gezond een goede optie. 

 

Einde schoolfruit 

Deze week is de laatste week van het project schoolfruit. Na de vakantie kunt u zelf weer een stuk 

fruit meegeven. We hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer ingeloot worden, zodat er 

wederom schoolfruit aan onze school wordt geleverd. 

 



Schooltijdenonderzoek 

In de bijlage vindt u de uitkomsten van het schooltijdenonderzoek. De conclusie die we hebben 

getrokken is dat er onder de overgrote meerderheid van de ouders geen behoefte is aan het wijzigen 

van de schooltijden. Er was een respons van 57%, wat erg laag is voor een dergelijk onderzoek. Toch 

was het voldoende om de resultaten te gebruiken. Dit onderzoek vond plaats volgens afspraak met 

de gemeente, omdat er in de nieuwbouw dagelijks ongeveer 1000 kinderen naar hetzelfde gebouw 

zullen komen. Ook bij de twee andere scholen is geen behoefte tot wijzigen van de schooltijden. 

Heeft u geen behoefte aan het lezen van het hele onderzoek, kunt u ook de samenvatting hieronder 

bekijken. De geschreven opmerkingen uit het onderzoek zullen we meenemen in de organisatie voor 

het nieuwe schooljaar. Zo zullen we bijvoorbeeld beter uitleggen waarom er behoorlijk wat 

studiedagen zijn en dat de schooldag langer maken ertoe leidt dat dit aantal zal toenemen.  

Samenvatting  
Het onderzoek is ingevuld door 169 van de 294 ouders, dat is een respons van 57%.  
82% van de ouders is tevreden over de huidige schooltijden, 18% is hier ontevreden over. Bijna alle ouders 

(90%) zijn tevreden over de begintijd van de school, de meeste ouders zien de begintijd dan ook niet graag 

wijzigen. Ook over de eindtijd van de school zijn bijna alle ouders (87%) tevreden. Bijna alle ouders vinden het 

niet prettig als de school eerder zou eindigen, 32% geeft aan het wel prettig te vinden als de school later zou 

eindigen. 77% van de ouders is tevreden over de huidige regeling voor de middagpauze. 

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen, vooral kledingstukken, liggen tot en met donderdag nog in de bak naast 

de ingang. Mist u iets? Neem daar vooral even een kijkje. In de vakantie wordt de bak geleegd. 

Luizenzak 
Neemt u de luizenzak van uw kind donderdag mee om te wassen? 
 
Peuterochtend woensdag 17 april 
Woensdag 17 april vindt de derde peuterochtend van dit schooljaar plaats. Heeft u een kindje van 2,5 
jaar of ouder dan bent u van harte welkom om samen met hem of haar naar onze peuterochtend toe 
te komen. Dit is van 10.00u-11.00u in de speelzaal van de school.  
Komt u ook gezellig? Aanmelden kan via peuterochtend@godfriedbomansschool.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We krijgen regelmatig verzoeken om berichten van andere partijen in onze nieuwsbrief te plaatsen.  

Uitingen met een puur commercieel karakter plaatsen we niet.  

Uit de overige berichten plaatsen we een selectie. 
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Trias op de Godfried Bomans 
Trias geeft dit jaar met veel plezier muzieklessen en beeldende vorming aan de kinderen van de 
Godfried Bomans. Juf Imre Hartog geeft dit jaar de muzieklessen aan alle klassen. De groepen 1,2,6 
en 7 krijgen hun beeldende lessen van juf Sanne Kappert, de andere groepen krijgen deze lessen van 
juf Afke. Dit alles gaat na de meivakantie starten. Wij hebben er heel veel zin in! 
Is uw kind enthousiast over muziek of beeldende vorming, bezoek dan onze Open dag op zaterdag 25 
mei van 10.00 tot 13.00 uur. Er zijn deze dag allerlei demo lessen muziek, dans, theater, musical, 
beeldend en nieuwe media. Er kan vanaf deze dag ook ingeschreven worden voor het nieuwe seizoen 
dat na de zomervakantie start. Goed om te weten: met de Ooievaarspas volg je een gratis jaarcursus 
bij Trias. Meer weten? Kijk op www.stichting-trias.nl. 

 
Schoolspullenpas 2019 - 2020 
Per 1 mei kan de schoolspullenpas worden aangevraagd! Dit kan via de website van KEI Rijswijk 
https://www.keirijswijk.nl/regelingen/schoolspullenpas. Als ouders/verzorgers ondersteuning wensen 
bij het aanvragen, dan kunnen ze langskomen tijdens de inloop van KEI Rijswijk, iedere dinsdag van 
10:00 -12:00 uur. Ook kunnen ouders/verzorgers terecht bij de formulieren hulp van Welzijn Rijswijk, 
iedere maandag op locatie Stervoorde. In de eerste week na de meivakantie zal ik bij de scholen langs 
gaan om een schoolspullenpas poster af te geven. 
 
Als de schoolspullenpas voor 31 mei is aangevraagd, zal de pas voor 1 juli bij de mensen thuis worden 
bezorgd. Op zaterdag 6 juli is de feestelijke lancering van de schoolspullenpas in “In de Bogaard”! Net 
als vorig jaar zullen er weer leuke activiteiten zijn voor de kinderen! Iedereen is welkom!  
 
Meer informatie over KEI? 
Mocht er behoefte zijn aan meer informatie over de schoolspullenpas en of KEI Rijswijk, dan kunt u 
mij dit laten weten. Ook kan ik een keer langskomen tijdens een informatieavond of koffie ochtend. 
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