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Jaarkalender  

Van de directie 

 

 

Thema avond Omgaan met sociale media  
Komende dinsdagavond 7 november is de eerste thema avond voor ouders 

dit schooljaar. Graag nodigen wij u van harte uit voor deze avond met als 

thema “Omgaan met sociale media”. De avond wordt begeleid door 

Nicolette de Gooijer, nationaal MediaCoach en leerkracht.  

 

Tijdens deze ouderavond komt onder andere het volgende aan bod:  

- Welke sociale media gebruiken kinderen en waarom?  

- Wat zijn de kansen en bedreigingen van sociale media?  

- Hoe kan ik mijn kind hierbij begeleiden?  

- Tips voor positief mediagebruik  

Op de avond zullen praktijkvoorbeelden centraal staan en is er voldoende 

ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, tips en ideeën om thuis toe te 

passen. Vragen kunnen vooraf al gesteld worden door een mail te sturen aan 

info@schoolstudio.nl.  

Deze vragen zullen tijdens de ouderavond beantwoord worden. 

De avond begint om 19.30 uur en zal eindigen om 21.30 uur. 

 

 
 

Bijdrage voor de tussenschoolse opvang 

Komende week ontvangt u de factuur voor de tussenschoolse opvang 

van uw zoon/dochter/kinderen. De bijdrage is 0,50 per kind per dag. De 

overblijfbijdrage is geen vrijwillige ouderbijdrage, maar een vergoeding 

voor het opvangen van uw kind gedurende de pauze. Dit jaar gebeurt dat 

voornamelijk door het schoolpersoneel. Van uw bijdrage betalen we onze 

vrijwilligers en zaken voor het personeel die niet door de overheid vergoed 

worden. Te denken valt dan aan parkeerkosten, extra uitgaven voor groepen, 

teambuilding, etc. De kinderen die bij de 1 oktobertelling in ons systeem 

stonden tellen bij deze betalingsronde al mee. Voor de kinderen die later 

zullen instromen, is er in mei nog een betalingsronde.  
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Deurbeleid en inlooptijd. 

Sinds we het deurbeleid hebben aangepast verloopt het binnenkomen van de kinderen in de 

ochtend goed en rustig. Dat is erg fijn. 

De voordeur is voorzien van een camerasysteem dat op afstand geopend kan worden. Zaak is 

dan wel dat de deur gesloten blijft en niet op de grondhaak blijft vastzitten. 

 

Voor de kinderen van groepen 1,2 en 3 geldt dat ouders hen mogen afleveren bij de deur van de 

groep. Vanaf groep 4 is het de bedoeling dat de kinderen zelfstandig, dus zonder ouders, de 

school ingaan naar hun domein/klas. Vanaf 8.15 uur is de zijdeur voor groepen 1, 2 en 3 open. 

Vanaf 8.20 uur de voordeur voor de overige groepen. De bel gaat om 8.25 uur; dan dienen alle 

kinderen zich naar hun groepen te begeven. 

Bij slecht weer mogen de kinderen uiteraard eerder naar binnen. Om 8.30 beginnen de lessen. 

 

Groepen 4. 

Vooral voor groepen 4 is het even wennen dat de kinderen zelfstandig de school in gaan. Anders 

dan u in groep 3 gewend was. Alleen iedere eerste vrijdag van de maand is er inloopochtend. U 

kunt dan samen met uw kind tot 8.30 in de klas zijn. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Potloodadviezen groepen 8 

In de week van 20 november zullen de leerkrachten van groepen 8, samen met de IB-er 

bovenbouw of directeur, de potloodadviesgesprekken met ouders voeren i.v.m. de overgang 

naar het Voortgezet Onderwijs. Voor de kinderen is het een richting waaraan gedacht moet 

worden bij de keuze van hun nieuwe school, na het verlaten van de basisschool. Een aantal van 

de ouders heeft dit proces al één of meerdere keren meegemaakt, anderen doen dit voor het eerst 

en kan het best spannend zijn. De reden voor het voeren van deze gesprekken is dat de 

informatieavonden V.O. al in december worden gehouden en in januari de open dagen gepland 

staan. Kinderen en ouders kunnen zich daarmee goed oriënteren op deze overgang. 

 

Decemberavonden V.O. 

Voor de ouders van kinderen uit groepen 8 worden ook dit jaar de decemberavonden gehouden. 

Op deze avonden presenteren de scholen uit de Bilt en Bilthoven zich aan ouders. Voorheen 

diende u zich in te schrijven voor een bepaalde avond. Dit is echter dit jaar niet nodig. U kunt 

zelf bepalen naar welke avond u zult gaan. De ouders van groepen 8 krijgen op een later 

moment nog een uitnodiging maar op voorhand hierbij al de data en plaatsen : 

 

Maandag 11 december   : Van Dijckschool 

Dinsdag 12 december     : Patioschool 

Woensdag 13 december : Michaëlschool 
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Fietsen…. 

…Graag in de rekken plaatsen. 

Geregeld komt het voor dat kinderen hun fiets niet goed in de rekken kunnen krijgen omdat een 

andere fiets niet goed is neergezet. Dat is jammer en niet nodig want er zijn op zich genoeg 

plaatsen. Nog even de volgorde op een rijtje :  

- Vanaf het grote voorhek tot aan het opslagschuurtje links is bestemd voor kinderen van 

groepen 4. 

- Vanaf het opslagschuurtje links tot de school is bestemd voor groepen 5 

- Vanaf de school tot halverwege naast de school is bestemd voor groepen 6 

- Van halverwege naast de school tot achter de school is bestemd voor groepen 7 en 8 

 

… berijden alleen buiten het hek en de oprijlaan,graag. Niet op het schoolplein. 

 

… die zijn blijven staan. 

Er zijn twee fietsen die al langere tijd op het plein staan. Mocht u één van deze fietsen 

herkennen als uw eigendom, wilt u deze dan op komen halen? De zwarte fiets is er niet best aan 

toe. Wanneer deze niet opgehaald wordt, zullen we deze naar de gemeentereiniging laten gaan. 

Zie onderstaande foto’s.  

   
 

Vanuit de Sintcommissie 

Er schijnt enige verwarring te zijn over de dagindeling van 5 december. Sommige ouders 

denken dat deze dag een halve schooldag is. Dit is niet het geval. 5 december valt op een 

dinsdag en daarmee is het een “gewone” lange schooldag tot kwart voor drie. 

 

Vanuit de parochie… 

Uitnodiging ouders voor een meditatieve herfstwandeling  

Op zondag 5 november vindt er een stiltewandeling van 5 kilometer plaats vanaf de OLV in 

Bilthoven. Het lopen wordt afgewisseld met een aantal meditatieve momenten rond het thema ‘ 
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Loslaten’. We verzamelen om 9.15 uur voor de kerk en verwachten daar rond 11.15 uur weer 

terug te zijn voor een kopje  koffie. 

De wandeling wordt begeleid door Joke Litjens, voormalig omroeppastor bij RKK/KRO.  

Deelname is gratis. 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven via een mail aan secretariaatolvbilthoven@gmail.com. 

U bent van harte welkom! 

 

Vanuit Mens De Bilt 

Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente De Bilt hebben deze of vorige week het prachtige 

Sjors Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen!  

 

Het blijkt dat er vanuit de ouders echter nog wel eens vragen zijn. Daarom sturen wij als bijlage 

van deze weeksluiter een PDF toe waarin e.e.a. duidelijk wordt uitgelegd.  

Hopelijk schrijven veel kinderen zich in! Veel plezier ! 

Met vriendelijke groet, 
Sebastiaan Klok 
Buurtsportcoach 

 

MENS De Bilt 

 
E:  s.klok@mensdebilt.nl 

T:  030 7440595 
W:  www.mensdebilt.nl 
servicecentrum de bilt   

 

 

 

  

mailto:s.klok@mensdebilt.nl
mailto:s.klok@mensdebilt.nl
http://www.mensdebilt.nl/
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Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
11-45 6-10 nov 

 
Start blok 3 VS 
 
Er was 

eens...Roodkapj
e 
09.30: 3A+3B 

11.00: 4A+4B 
 
Langs de limes 

08.45: 6A 
10.30: 6B 

 
Ouderavond : 
Social Media 

19.30 – 21.30 

Maandviering 
 

 
 

 
12 nov. 10.30 
Gezinsviering 

12-46 13-17 nov 
 

 

Groep 1b 

Boswerf 
 
GMR 

 

 

  8.30-9.15 & 9.15-

10.00 Godly Play 
6A 
 
Plaatselijke 
figureren CP 
10.00: 5A 
12.45: 5B 

 

13-47 20-24 nov 
Potloodadvies 
Gesprekken 
groepen 8 
 
Week van de 
mediawijsheid 

   
MR 
 

 

8.30-9.15 & 9.15-
10.00 Godly Play 
6B 
 

 

 

14-48 27 nov- 1 dec 
 
Facultatief 
oudergesprek 

 

   
 

15-49 4-8 dec 
Facultatief 
oudergesprek 

 

 
SINTERKLAA

S VIERING 

 
OC vergadering 

 
 

16-50 11-15 dec 
Info avonden 
VO 

Info avond VO 
op Van 
Dijckschool 

Info avond VO 
op Patioschool 

Adventviering 
Info avond VO 
op 

Michaëlschool 

  

17-51 18-22 dec 
 

 

 Afronden blok 3 
VS 
 
Kerstmarkt 

12.15-13.00 
 
13.15 Kerstlunch 

Kerstvieringen in 
de kerk en 

kerstdiner groep 
1 t/m 4 
 
Lln 1 t/m 4 ’s 
middags vrij 

 

52-1 25 dec-8 jan KERSTVAKANTIE 
 

 
 


