
 
 8 maart 2019 
 
Personeel 

Zoals u maandag in een mailtje via SocialSchools heeft kunnen lezen, is Yvonne (onze conciërge) 

afgelopen dinsdag geopereerd aan haar elleboog. De operatie is goed gegaan en ook via deze weg 

wensen we Yvonne een goed herstel toe. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad is gestart! 

Vandaag is juf Marjolein bij de eerste vergadering van de leerlingenraad geweest. Samen hebben ze 

de eerste leuke ideeën met elkaar besproken. Binnenkort meer 

informatie!  

De leerlingenraad bestaat uit: 

- Alexandra (groep 8)  voorzitter 

- Isabel (groep 8)  secretaris 

- Deniz (groep 7) 

- Lina (groep 7) 

- Bram (groep 6) 

- Saidy (groep 6) 

- Aya (groep 5) 

- Silvie (groep 5) 

 

 
Staking 15 maart 
Volgende week vrijdag, 15 maart, is onze school dicht i.v.m. de (landelijke) staking. U heeft hierover 

al eerder bericht van ons ontvangen. Onderaan deze Nieuwsflits vindt u meerdere externe partijen 

die deze dag activiteiten aanbieden. 

 

Tevredenheidsonderzoek schooltijden 

Maandag 11 maart krijgen alle ouders/verzorgers een uitnodiging per mail om deel te nemen aan 

een tevredenheidsonderzoek over onze schooltijden. Dit is een afspraak die met de gemeente, de 

Snijdersschool en het Prisma is gemaakt. Zo kunnen we inventariseren of er onder de 

ouders/verzorgers van een van de drie scholen draagvlak is om schooltijden wellicht aan te passen. 

De reden hiervoor is het grote aantal kinderen en ouders dat vanaf het nieuwe schooljaar op 

dezelfde tijd naar school zal komen. Na afronding van het onderzoek gaan we met de andere scholen 

en de gemeente om de tafel om toe resultaten te bespreken. Daarvan krijgt u als ouder/verzorger 

natuurlijk ook een terugkoppeling. 

Privacy 

Voor het onderzoek is alleen uw mailadres vanuit SocialSchools gebruikt, verder zijn er geen andere 



gegevens waar gebruik van is gemaakt. Het invullen is anoniem en het resultaat is voor ons niet 

herleidbaar naar individuen. Uw privacy is daarmee gewaarborgd, dat is ook een belangrijke reden 

geweest om voor dit onderzoeksbureau te kiezen. Het onderzoek zelf vraagt niet veel tijd en moet 

digitaal worden ingevuld. 

Heeft u geen uitnodiging per mail ontvangen op maandag 11 maart, bel dan dinsdag even naar 

school en vraag naar Ilse, onze administratief medewerker 

MR 27 maart 
Op 27 maart zal er weer een MR vergadering plaatsvinden.  
 
Herhaald bericht - Ouderbetrokkenheid  

Welke 2 enthousiaste ouders/verzorgers willen tot de zomervakantie aansluiten bij de regiegroep 
ouderbetrokkenheid? De gehele regiegroep komt 1 keer per twee maanden samen, tussen de 
bijeenkomsten door heb je ook nog 1 keer overleg in de subgroep waar je ook ingedeeld wordt. 
Voor meer informatie of aanmelden: Loop even langs Manon, of stuur haar een mailtje: 
mettienne@godfriedbomansschool.nl 
 
Herhaal bericht - Verhuizing 17 en 18 juli / Vakantie start woensdag 17 juli / geen zomerfeest 
De verhuizing naar het nieuwe gebouw staat gepland op woensdag 17 en donderdag 18 juli. Daarom 
begint de vakantie voor de kinderen al op woensdag 17 juli. Dat is 1 dag eerder dan al gepland was. 
Hierdoor hebben we als team voldoende tijd om de verhuizing af te ronden voor de start van onze 
zomervakantie. Vanwege de voorbereidingen (inpakken, uitzoeken enz.) zal er dit jaar geen 
zomerfeest worden georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar een rookvrije generatie 
 
 
 
Beste ouders van de kinderen van de Godfried Bomansschool, ’t Prisma, 
de Snijdersschool, de UP Kinderopvang en Buvelio. 
 
Start schooljaar 2019 - 2020 zal de kindercampus Rembrandtkwartier in 
gebruik worden genomen.   
Dat moment willen de gebruikers van de campus èn de gemeente Rijswijk aangrijpen om het gebied 
tot rookvrije zone te verklaren. Met dit bericht willen we de ouders alvast informeren van dit 
voornemen. Er zal nog nadere berichtgeving volgen. 
 
Wat betekent dat? 
In een rookvrije zone wordt er niet gerookt in het zicht van kinderen. Uiteraard zijn de pleinen 
rookvrij, maar ook de straten en ruimten om het plein heen, die in het zicht van leerlingen zijn, zijn 
rookvrij.  
 
Waarom? 

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

Uitingen met een commercieel karakter plaatsen we niet.  

Uit de andere berichten plaatsen we een selectie. 

mailto:mettienne@godfriedbomansschool.nl


Uit onderzoek blijkt: zien roken, doet roken. Wij willen bijdragen aan een gezonde leer- en 
speelomgeving, waarin door de volwassenen het goede voorbeeld wordt gegeven. Bovendien is het 
in 2020 volgens de wet verplicht voor alle scholen om een rookvrij terrein te hebben. 
 
Hoe? 
We rekenen op uw begrip en medewerking! En af en toe helpen wij u herinneren aan onze missie. 
 
 
 
 
 

Niet staken, maar vermaken!  
 
Je zal het vast al wel hebben gehoord: ook jouw school gaat een dag staken. Maar de Ontdekkers 
niet, want echte Ontdekkers vermaken in plaats van staken. Dus ga jij je vervelen en een dag niks 
doen terwijl de leraren staken? Natuurlijk niet. Zoals je gewend bent van de Ontdekkers gaan we ook 
tijdens de stakingsdag onwijs veel leuke dingen doen.  
 
Deze middag gaan we doen: 
Apenkooi Crea activiteit  Expeditie Robinson Quiz off the Ontdekkers. 
 
Wil jij je ook vermaken in plaats van staken? Kies een tijd en mail jouw gegevens naar: 
k.dewit@haaglandenbeweegt.nl 
 

 
Naam:_________________________________ 
School:________________________________ 
Telefoonnummer:_______________________ 
 
Ik kies voor: 
Ochtend (9.30-12.00)/middag (12.30-15.00)  
 
Ik val in de leeftijdscategorie:  
4-6 jaar     
7-9 jaar  
10+ jaar  
 
Locatie: 
Brede School Muziekbuurt (Schalmeistraat 15) 
 
Inschrijven verplicht (vol = vol), dit kan tot woensdag 13-3-2019, 17.00 uur. 
    
Met vriendelijke groet, 
De Ontdekkers 
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