
 

 

      

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Wat waren we blij dat we de kinderen weer binnen de schoolmuren mochten begroeten. En ook de 
kinderen waren superblij! Deze week zijn de kinderen volop bezig geweest met de Vreedzame 
School. Hoe gaan we met elkaar om, zowel binnen als buiten? Welke regels vinden we belangrijk? De 
kinderen hebben hier heel goed over nagedacht. Dat is een grote opsteker waard! 

Deze keer hebben we een korte nieuwsbrief voor u.  Met nieuwe info over wat er op school gebeurt 
en wat we nog allemaal gaan doen. Maar ik wil u, ouders, een grote opsteker geven. U houdt zich 
goed aan de regels en afspraken met betrekking tot de COVID-maatregelen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Monique Klaassen 

Directie 

 
 
Juf Claudia stelt zich voor! 

Beste ouders en lieve kinderen, mijn naam is Juffrouw Claudia. Ik kom uit 
Uden. Vanaf 8 februari kom ik het team versterken van Kindcentrum 
Westwijzer en de BSO. Ik heb super veel zin om jullie allemaal te 
ontmoeten. Het lijkt me heel leuk om samen te gaan spelen en te leren. 
Mijn hobby’s zijn: (vals) zingen, skiën en stedentrips maken, wat nou 
helaas niet mogelijk is met corona. Hopelijk kan dit snel weer. Ik hou ervan 
om lekker buiten te zijn en dan vooral als het zonnetje schijnt. Ik zie jullie 
snel!  

Liefs Juf Claudia. 

 
 
 
 
 
 



4 jaar, hiep hiep hoera! Naar school. 
 
Wordt uw kind 4 jaar? Schrijf uw kind dan in op Westwijzer!  
Wist u dat u dit al kan als uw kind 2 en een half jaar is? Of bij 3 jaar? 
Dat zouden wij heel fijn vinden. Dan kunnen we rekening houden met het 
indelen van de groepen kinderen. 
Hoe kunt u dit doen? 

- Kom een aanmeldformulier halen op school 
- Of download het formulier van de website  
- Vul de eerste gegevens in en lever dit formulier in op school 
- Daarna nemen wij gauw contact met u op. 

 
Tot snel! 
 
 
 
 
 
Auto’s bij school 
 
Afgelopen december is heeft de politie een aantal ouders bekeurd, omdat de auto’s in de bocht 
waren geparkeerd. Ik wil u namens alle kinderen vragen de auto’s in de parkeervakken in de 
Cortenbachstraat te parkeren. Veiliger voor iedereen! 
 
 


