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                                           23-08-2019 

 

 
U heeft voor uw kind al dan niet toestemming gegeven voor: 

*plaatsing van de naam en adres van uw kind(eren) op de schoollijst 
*plaatsing van uw e-mailadres op de schoollijst 
*plaatsing van foto’s van uw kind(eren) in de schoolse situatie op de site 
van de school 
*plaatsing van foto’s van uw kind(eren) op de facebookpagina van de 

school  
*maken van video-opnames van de leerlingen in de klas voor intern 
gebruik  
 (professionalisering van de leerkrachten) 
 
Veranderingen in toestemming van het bovenstaande en van uw e-
mailadres, wisseling van huisarts, verandering van  telefoonnummer of 
adres willen we graag uiterlijk 30 augustus weten. U kunt dit doorgeven 
aan ellen@obsdetouwladder.nl of directie@obsdetouwladder.nl. 
Het is voor ons en voor u van groot belang de gegevens up to date te 
houden.  
Krijgen we voor 30 augustus geen bericht, dan blijft alles zoals 
het is. 

 
Zoals gebruikelijk aan het begin van het schooljaar vragen wij u te 
melden of uw kind iets niet mag eten of drinken vanwege een dieet, 
allergie of geloofsovertuiging. We kunnen daar dan zoveel mogelijk 
rekening mee houden, als er bijvoorbeeld bij een activiteit iets 

getrakteerd wordt.  
Graag een mail met de naam van de leerling, de groep en wat de 
leerling niet mag eten of drinken, sturen naar:ellen@obsdetouwladder.nl 
 
 

 
In het Leesladdertje van 7 februari stond in het lijstje van de 
schoolvakanties de studiedag van Bravoo op dinsdag 5 november 
gepland. Deze dag is door Bravoo verzet naar donderdag 7 november, 
zoals in de activiteitenkalender op de website vermeld staat.  
Deze dag zijn de leerlingen vrij.  
 
 

 
We zijn op zoek naar lege CD of DVD hoesjes. Mocht u er voor ons 
hebben, dan graag afgeven bij Ellen Meeuwissen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- 2+3 september: 
Startgesprekken 
 

- maandag 9 
september: Algemene 
ledenvergadering OV 
 
- woensdag 11 
september: Dodehoek 
project 
 
- donderdag 26 
september: MR 
vergadering 
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Juf Ank:  “We hebben nog genoeg wc rolletjes, genoeg papier en knutselspullen. 
We hebben nog wel hulp nodig om kriebels, krabbels en beestjes te voorkomen.” 
Luizenmoeder:  “Ik vind het een kleine moeite om de kinderen te controleren. 

Het kost me 5x per jaar een half uur (na elke schoolvakantie woensdagochtend van 8.30-9.00 uur).“ 
Juf Ank:  “Heb jij tijd om ook jouw kind luisvrij te houden? Contact even onze hoofdluiscoördinator, 
Maartje de Jong via maartje.ligtenberg@gmail.com .”  
 

 
Lieve overblijfkinderen, 

 
Na 33 jaar Overblijfmoeder, ga ik er met pijn in mijn hart mee stoppen. Ik heb fijne jaren met jullie 
gehad. Veel kinderen zien komen en gaan en hoop dat ik jullie buiten de school nog een eens zie.  
Ik zal jullie wel gaan missen en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen hierin, ook de 
leerkrachten. Zij waren ook een steun voor ons. 
 
Bedankt, overblijfmoeder Jozé. 

 
Wij vinden het jammer dat Jozé gaat stoppen en bedanken haar voor de vele jaren die zij op OBS de 
Touwladder overblijfmoeder is geweest. 
 
Lijkt het u of iemand die u kent ook leuk om voor € 13,- per keer ons overblijfteam te komen 
versterken dan kunt u zich melden bij het overblijfteam overblijventouwladder@gmail.com of bij de 
directie. 

 
 
 
Namens het team, 
Prettig weekend! 
Agnes en Ellen.  
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