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Andere schoolreisdatum 

Door het faillissement van busonderneming BOVO lukt het onze maatschappij Bab Vios helaas niet 

meer om op de geplande schoolreisdatum van 21 juni voor voldoende bussen te zorgen. Omdat ons 

de verzekering is gegeven dat geen enkele andere busonderneming op 21 juni wel voor voldoende 

bussen kan zorgen, is de schoolreisdatum verplaatst naar maandag 1 juli. Over de 

schoolreisbestemming en -betaling wordt u later nog geïnformeerd. 

 

 

Vroege inschrijving bij BSO Hakuna Matata 

Voor kinderen die na de zomervakantie opvang willen hebben is een vroege inschrijving noodzakelijk 

i.v.m. de werknemersplanning en plaatsing. 

In tegenstelling tot het onderwijs is de kinderopvang gekoppeld aan maximaal 10 kinderen per 

medewerker. 

Vanwege de arbeidstekorten en verlenging van arbeidscontracten verzoeken wij uw kind(eren) z.s.m. 

in te schrijven.  

Zo kunnen wij in juni a.s. al overzichtelijk hebben hoeveel medewerkers wij nodig hebben om aan de 

vraag te kunnen voldoen voor na de zomervakantie. 

De dinsdagen en donderdagen zitten nu al op veel locaties vol, mede ook vanwege het maximale 

aantal vierkante meters, wat tevens een eis is van de GGD. 

Uw tijdige inschrijving kan dus voor een wachtlijst en dus mogelijke plaatsingsproblemen voorkomen 

Met vriendelijke groeten, 

  

 

 

Vacature adjunct-directeur 

Zoals u weet, wordt meester Xander met ingang van 1 april a.s. directeur op een basisschool in 

Poeldijk. Over zijn afscheid wordt u later nog geïnformeerd. 
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Om in zijn vervanging te voorzien is een sollicitatieprocedure gestart waarbij belangstellenden tot de 

voorjaarsvakantie de gelegenheid hadden om te solliciteren. Binnenkort worden de 

sollicitatiegesprekken gevoerd en hopen we een goede vervanger voor meester Xander te hebben 

gevonden. 

 

 

Katja Zhigorevich voor Brigitte Orie 

Omdat Brigitte Orie van Bureau Leerlingenhulp met zwangerschapsverlof is gegaan, wordt zij vanaf 

de voorjaarsvakantie vervangen door Katja Zhigorevich. Katja is orthopedagoog en helpt ons in de 

begeleiding van leerlingen. 

 

Disco voor de groepen 7 en 8 

Vrijdagavond 8 maart wordt een spannende avond voor de leerlingen uit de 

groepen 7 en 8. Met thema ‘black and white’ zijn we benieuwd hoe we er 

allemaal die avond uitzien. Het zal net als eerdere jaren weer een knallende 

avond worden! 

≈≈≈ 

Beste meisjes, jongens en ouders, 

 

Over een paar weken begint het voorjaar en het seizoen voor de kindertuinen! 

Vanaf 25 maart tot september kun je weer tuinieren op de Rijswijkse Groei en 

Bloei Kindertuinen complexen. Alle kinderen vanaf groep 3 kunnen een tuintje 

krijgen. Maar ook de jongere kinderen hebben de mogelijkheid te tuinieren op 

de zogenaamde “ouder/kind” tuintjes. Ouders en belangstellenden zijn altijd 

van harte welkom, om een kijkje te komen nemen of om af en toe te helpen. 

 

De afmeting van een kindertuin is ongeveer 20m², en de bijdrage bedraagt 

slechts €10,- per kind, voor een heel seizoen tuinieren.  Je tuiniert 2 keer per 

week van 16.00 tot 17.30 uur, aan één van de twee Kindertuinen complexen: 

- aan de Eikelenburglaan: maandag en donderdag 

- aan het Julialaantje (vlakbij de kinderboerderij): maandag, dinsdag en 

vrijdag. 

 

Tijdens de 6 weken zomervakantie is de tuin drie avonden per week een paar 

uur open, dan kan je zelf bepalen op welke avonden je komt tuinieren, al is het 

maar even om te oogsten of water te geven. Kan je zelf niet? Geen probleem! 

Ouders, oma’s, opa’s of vrienden mogen in de vakantieperiode komen helpen 

om je tuin bij te houden. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGxI3syd7gAhUCbFAKHYsbBE0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.clker.com/clipart-snow-disco-ball-white.html&psig=AOvVaw1TEf9sIhZaKdGsLXtlJv4H&ust=1551448302956547
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De kinderen leren onder begeleiding hun tuintje te bewerken, in te zaaien, te 

beplanten en goed te verzorgen.  Alle zaden en plantjes worden verstrekt. We 

werken volgens een zaai schema. Tuingereedschap en gieters zijn aanwezig. 

Alle bloemen, zoals zonnebloemen, droogbloemen, dahlias en alle groenten, 

zoals sla, andijvie, uien, kolen, bietjes, prei, winterwortelen, aardbeien, 

courgettes en nog veel meer, uit je eigen tuintje mag je mee naar huis nemen, 

en dit is allemaal onbespoten. 

 

Heb je zin in tuinieren gekregen? 

Vul onderstaand aanmeldingsbriefje in en stuur het op. Of geef je op via e-mail: 

schooltuinenrijswijk@caiway.net. 

 

Op maandag 25 maart en dinsdag 26 maart beginnen we met tuinieren. Ben 

je te laat met aanmelden kom dan naar de tuin op 28 maart om 16.00 uur 

naar de Eikelenburglaan of 29 maart naar het Julialaantje, als er nog tuinen 

beschikbaar zijn, schrijven we je ter plekke in. 

 

Kijk op de website voor meer informatie: www.schooltuinenrijswijk.nl. 

Met vragen kun je altijd terecht bij mevr. S.v.d. Kooij, tel. 06 - 237 42 426 

 

Stuur onderstaand aanmeldingsbriefje zo spoedig op naar: 

Mevr. S.v.d. Kooij, Wenenweg 34, 2548TX Den Haag, tel. 06 - 237 42 426 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

http://www.schooltuinenrijswijk.nl/

