
 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               12-12-2019  NR. 8  

Schaatsen 

Woensdag 18 december gaan de groepen 7 en 8 schaatsen. 

Verdere informatie volgt nog via de leerkracht. 

Nieuwe tafels en stoelen 

Woensdag 11 december zijn de nieuwe meubels gebracht voor de groepen 6, 7 en 8. 

Voor €1,50 kunt u een  (oud) setje mee naar huis nemen. U mag er ook meer dan één kopen. 

Vriendelijk verzoek om de tafels en stoelen uiterlijk maandag 16 december op te halen.  

Evaluatie kwaliteitseisen schoonmaak van scholen 

Na een (verplicht) aanbestedingstraject is er sinds de zomervakantie een nieuwe partij gecontracteerd voor de 

schoonmaak van scholen. Met de overstap naar een nieuwe partij zijn er een aantal zaken gewijzigd: de 

kwaliteitseisen zijn gelijk gebleven, de manier waarop gewerkt wordt is gewijzigd. Er is afgesproken dat er 

resultaatgericht schoongemaakt wordt in plaats van schoonmaken op basis van een vooraf vastgesteld aantal 

uren. Omdat chloor wettelijk niet meer gebruikt mag worden, wordt er schoongemaakt met biologische 

schoonmaakmiddelen. 

Het is logisch dat in het begin van een dergelijke omschakeling enige aanlooptijd nodig is om alles goed te 

laten verlopen. Tussen SKOzoK en de partij die schoonmaakt heeft er daarom vanaf het begintraject veelvuldig 

overleg plaatsgevonden. Toch hebben wij moeten constateren dat op sommige scholen de kwaliteit van de 

schoonmaak niet is zoals die moet zijn. Wij snappen dat ouders hier ook tegenaan lopen. Via dit bericht 

brengen wij jullie daarom op de hoogte van de zaken die ondernomen zijn om ervoor te zorgen dat het 

schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde komt. 

Overleg met het bedrijf dat schoonmaakt heeft tot een aantal acties geleid. Zo is de klachtenregistratie en de 

benodigde actie naar aanleiding hiervan verbeterd. Ook zijn er onafhankelijke metingen uitgevoerd. Verder 

heeft het bedrijf met personeelsproblemen te maken. Dit ontslaat hen echter niet van hun verplichtingen om 

te zorgen voor een goede schoonmaak. 

Naar aanleiding van de vele klachten heeft er recentelijk een indringend gesprek tussen het College van 

Bestuur en het schoonmaakbedrijf plaatsgevonden. Daarin is afgesproken dat uiterlijk 1 februari 2020 het 

schoonmaakresultaat op alle scholen structureel op orde moet zijn. 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

 

_________________________________________________________________________________________ 

  



AGENDA 

Woensdag  18 december  Schaatsen groepen 7 en 8  

Donderdag  19 december  Les van 8.30 uur tot 12.15 uur 

      Kerstviering van 17.00 uur tot 19.00 uur 

23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 

_________________________________________________________________________________________ 

 

KERSTVIERING 

Beste ouders, 

De kerstviering van donderdag 19 december komt steeds dichterbij.  Ook dit jaar gaan we er met z’n allen 

weer een gezellige activiteit van maken.  In deze brief zetten we alle belangrijke zaken voor u op een rijtje 

zodat u en uw kind weten wat er deze dag gaat gebeuren. 

 De kinderen gaan deze donderdag naar school van 8.30 – 12.15 uur. De BSO opent haar deuren vanaf 

12.15 uur. Er is deze dag geen mogelijkheid tot overblijven bij de TSO. 

 

 De kinderen komen weer naar school van 17.00 – 19.00 uur. We beginnen met een heerlijk 

kerstdiner in de eigen klas. Net als vorig schooljaar willen wij aan u vragen weer iets lekkers voor de 

kinderen te maken voor dit kerstdiner. Vanaf maandag 9 december hangt er naast de klassendeur 

van ieder lokaal een intekenlijst waarop u kunt aangeven wat u maakt. Denk daarbij aan zowel 

hartige als zoete hapjes: mini knakworstjes in bladerdeeg, fruitcocktailprikkers, borrelglaasjes 

chocomouse etc., zodatiedereen de kans krijgt een bijdrage te leveren.  

Heeft u een kind met een allergie, overleg dan zelf even met de leerkracht. 

Dit lekkers kunt u 19 december een paar minuten voor 17.00 uur afgeven bij de eigen  

leerkracht in de klas. Bord, beker, bestek en drinken worden door school verzorgd. 

Nadat we onze buikjes gevuld hebben, gaan we in groepjes gezellig een kerst-bordspel spelen. Het 

gaat er hierbij niet om wie er wint, maar dat we het met z'n allen gezellig hebben in de groep. Echt 

kerst!  

 Vanaf 18.30 uur nodigen wij alle ouders uit op het middenbouwplein voor een glaasje glühwein of 

chocomel en alle broertjes en/of zusjes voor ranja. Vervolgens kunt u om 19.00 uur uw kind ophalen 

in de klas. Wanneer uw kind om 19.00 uur alleen naar huis mag gaan, moet u dit zelf even melden bij 

de eigen leerkracht. (Dit geldt uiteraard alleen voor kinderen van de bovenbouw).  

De school is al helemaal in kerstsfeer gebracht. Op vrijdagmiddag 20-12-2019 om 12.15 uur ruimen we de 

kerstversiering weer op. Vele handen maken licht werk, dus kunt u meehelpen, dan bent u van harte welkom. 

Groetjes van de kerstcommissie 

Audrey, Eva, Bastiaan, juf Hanneke, meester Lars en juf Margo 

_________________________________________________________________________________________ 

  



KERSTVIERING MARTINUSKERK 

De werkgroep gezinsviering van de Martinuskerk nodigt de leerlingen van de basisscholen  
(en vooral de aanstaande communicanten), ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en verder iedereen die wil 
komen, uit om          DINSDAG 24 DECEMBER OM 17.00 UUR 
naar de gezinsviering in de Kerk H. Martinus te komen. 
Tijdens deze viering kunt u luisteren naar het kerstverhaal  
dat door de kinderen zal worden verteld en uitgebeeld  
en kan iedereen meezingen met de kerstliederen.  
 
Alle aanwezige kinderen worden gedurende het verhaal in groepjes naar voren gevraagd. 
De groepjes vormen de hoofdrolspelers. 
Zo zijn er Maria’s, Jozef(sen), Engelen, Herders, Schapen en Koningen.  
Elk kind krijgt bij binnenkomst een kaartje met de naam van een groepje. 
Kom je verkleed als één van bovengenoemde hoofdrolspelers dan  
word je natuurlijk bij dat groepje ingedeeld. 
Alle Maria’s, Engelen, Herders enz. zijn Van Harte Welkom. 
Blijven zitten bij papa, mama en/of grootouders mag natuurlijk ook. 
 
 
Tot ziens in de kerk. 
werkgroep gezinsviering, Kerk H. Martinus, Dommelen 
_________________________________________________________________________________________ 

HANDBALTOERNOOI 

V.C.H. heeft al verschillende jeugdhandbaltoernooien georganiseerd. Mede dankzij de enorme opkomst en het 
enthousiasme van de deelnemers,  was dit een zeer groot succes! In januari wordt er weer een 
jeugdhandbaltoernooi georganiseerd, ditmaal voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het 
basisonderwijs.    
Het toernooi wordt gehouden op woensdag 29 januari 2020. 
 
Iedereen van groep 6, 7 en 8 kan hieraan meedoen, ook al hebben ze nog nooit gehandbald. Inschrijven is 
mogelijk via nathalievankessel@hotmail.com. Mocht je nog vragen hebben over het toernooi kun je Nathalie 
ook een mailtje sturen. 
_________________________________________________________________________________________ 

AFWEZIGEN 

Donderdag         12 december                             juf Marianne                    4B                       juf Fieke 

Vrijdag   13 december   juf Ulrike  7B  juf Margon 

Dinsdag 17 december   juf Margo  1/2 C  juf Fieke 

Woensdag 18 december   juf Ellen  1/2 A  juf Fieke 

              juf Claire                           3A                       juf Lieke 

_________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 9 januari 2020 op de website. 

_________________________________________________________________________________________ 

Fijne vakantie en gezellige feestdagen! 

mailto:nathalievankessel@hotmail.com

