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Onderzoek continurooster 
Van een aantal ouders hebben wij de vraag gekregen of het mogelijkheid is om met 
een continurooster te gaan werken. Tijdens de laatste dMR-vergadering is dit 
onderwerp aan de orde geweest. Wij hebben toen afgesproken om te gaan 
onderzoeken of dit wenselijk en mogelijk is.  
Dit betekent dat wij, met het team en dMR gaan kijken welke mogelijke vormen van 
continurooster wenselijk en mogelijk zijn, wij hebben immers ook te maken de 
arbowetgeving voor de leerkrachten.  
Zodra wij helder hebben welke vormen van continurooster mogelijk zijn, gaan wij 
uiteraard bij u een behoeftepeiling doen. Aan de hand van de behoeftepeiling zullen 
we dan bekijken of er überhaupt behoefte aan een continurooster is. Als hier 
behoefte aan is, gaan we kijken vanaf wanneer we dit zouden kunnen invoeren.  
 
Nieuwe website online 
Achter de schermen is er afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe website. 
Alle websites van de scholen van onze stichting Fluvium krijgen een soortgelijke 
opmaak, met wel een eigen invulling. Vandaag is onze website online gegaan.  
Mocht u nog tips of andere opmerkingen voor of over de website hebben dan horen 
wij dit graag.  
 
Sinterklaasnieuws 
Alle kinderen mogen op dinsdag 26 november hun schoen zetten! 
Op woensdag 27 november is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 5. 
De kinderen mogen deze dag als Sint of Piet verkleed op school komen. 
 
Naast bovenstaand nieuws over Sint, kregen wij ook een brief van Sint voor alle 
ouder(s)/verzorger(s) 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Al eeuwen komt Sinterklaas in het land. 
Maar de laatste jaren is er iets aan de hand. 
Er werd veel gesproken over de kleur van de Pieten. 
Men wilde ze wél of juist niet van kleur doen verschieten. 
Sint heeft geluisterd en heeft zijn conclusie getrokken, 
en daarom is hij met verschillende Pieten vertrokken. 
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Van een veegje of een kleurtje worden Pieten blij. 
Net als bij ons op school hoort iedereen er bij. 
In het korps van Sinterklaas zie je alle kleuren, 
zo wordt dit feest weer een mooi gebeuren. 
Op deze school zijn we met velen. 
Heerlijk dat ze allemaal samen kunnen spelen! 
 
Iedere dag leren de kinderen groot en klein 
Taal, rekenen én om aardig te zijn. 
Regelmatig wordt er een beroep op ouders gedaan. 
Mooi om te zien dat jullie er steeds weer willen staan. 
Al die ouderhulp kunnen Sint en Piet wel waarderen. 
Op die manier kunnen kinderen nóg meer leren. 
SUPER dat jullie zoveel voor de school willen doen, 
Zeker in deze drukke tijd van het winterseizoen. 
Sint is er voor klein máár ook voor groot. 
Bedankt voor wat je de school dit jaar allemaal bood! 

 
 

  
 
 
 
 
 


