
Zeist,  31 maart 2017 
 
 
Beste ouders,      
 
In deze nieuwsbrief vindt u: 

 TSO 

 TSO oproep 

 Extra studiedag kleuters 

 Opening bibliotheek 

 Vacatures bestuur 

 Vacature commissie van toezicht 

 Vanuit de groepen 

 Agenda 
 
 
TSO-dienst en toezicht houden op het plein 
 
Gedurende een schooldag is de pauze een moment met weinig opgelegde structuur. 
Kinderen krijgen veel vrijheid om hun spel te spelen en zich zo te ontspannen. Pauze heeft 
als doel de batterij weer op te laden voor de rest van de dag. Het plein is hierbij bij uitstek  
een plek waar ook geleerd wordt. Het is een plek waar kinderen leren op te komen voor 
zichzelf en voor elkaar. Een plek waar kinderen leren spelen, ontdekken, ervaren en delen. 
Waar zij leren omgaan met succes en teleurstelling, met winnen en verliezen, met pakken en 
gepakt worden. Waarin zij leren rekening te houden met de ander. Dit noemen wij vanuit de 
Vreedzame School oefenen met ‘actief burgerschap’. Een plein ook waar pesten geen plek 
mag krijgen en wij leerlingen leren om conflicten zo veel mogelijk zelf op te lossen. 
 
Als vereniging hebben wij er voor gekozen om de tussenschoolse opvang niet uit te 
besteden maar, met een roulerende aanwezigheid van alle ouders, zelf te organiseren. Wij 
hebben allemaal TSO-dienst en daarmee allemaal een 
verantwoordelijkheid voor een directe inbreng. De TSO 
is een mooie gelegenheid om, samen met het team, bij 
te dragen aan het creëren van een prettige 
schoolomgeving. De kern van de TSO-beurt hoort te 
zijn ‘observeren en rouleren’, ook in de uithoeken van 
het plein. 
 
Zo zorgen wij voor een veilig en educatief  plein waar 
kinderen prettig met elkaar spelen en sporten. Een 
plein waar kinderen die zich niet vreedzaam gedragen 
worden aangesproken en andere kinderen veiligheid 
ervaren door oplettende volwassenen. 
 
Na wat gesprekken met ouders bleek dat het niet altijd duidelijk is waar en hoe problemen 
gemeld dienen te worden. Ik wil u vragen om bijzondere voorvallen door te geven aan de 
coördinator van die dag. Hij/zij zal de leerkracht informeren. 
 
Op de site vindt u het volledige TSO-protocol. 
 
 
TSO Oproep 
 
In het overblijfprotocol van onze school leest u dat kleuterouders zich niet hoeven in te 
roosteren voor diensten, omdat we daar met vaste krachten werken. Deze vaste krachten 
zijn echter vaste vrijwilligers en daarmee vaak kleuterouders, die wekelijks of om de week de 



TSO begeleiden. Zij eten eerst samen met de kinderen in aanwezigheid van de leerkracht 
met de groep en begeleiden de kinderen daarna een halfuur bij het buitenspelen. 
 
Een aantal vaste ouders was dit jaar weer bereid er samen met Loes, onze 
onderwijsondersteuner, voor te zorgen dat er op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de 
middag goede begeleiding is. 
Eén van die ouders gaat komend jaar met haar kind mee naar groep 3 en heeft zich bereid 
verklaard komend jaar om de week op vrijdag TSO coördinator te zijn op het grote plein bij 
de groepen 3 t/m 8. 
Ook hebben 3 ouders toegezegd komend jaar elke week of om de week een kleuter TSO 
beurt bij een groep te willen vervullen. Wij zijn super blij met deze inzet! 
 
We zijn echter nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. We hebben nog twee vrijwilligers 
nodig op dinsdagen, één op woensdag en één op vrijdag. 
Denk dus a.u.b. even met ons mee. Zo'n vaste kracht, die wekelijks of om de week een 
kleuter TSO verzorgt (tegen een kleine vrijwilligers vergoeding; € 9,-) kan een ouder zijn of 
een vaste oppas of misschien een enthousiaste opa of oma. Een vaste kracht moet in het 
bezit zijn van een geldige verklaring omtrent gedrag, 18 jaar of ouder zijn, goed Nederlands 
spreken en natuurlijk affiniteit hebben met kleuters. 
 
Suggesties graag ruim voor de meivakantie melden bij Monique van Milligen: 
moniquevanmilligen@me.com 
 
 
Extra studiedag kleuters 
 
Donderdag 18 mei zijn de kleuters de hele dag vrij. Tijdens de Vlielanddagen van groep 8 
hebben de kleuterleerkrachten traditiegetrouw een studiedag. Deze is voor dit jaar gepland 
op donderdag 18 mei. Op deze studiedag zullen de leerkrachten van de kleutergroepen 
scholen en showrooms bezoeken om zich te oriënteren op een nieuwe inrichting voor de 
lokalen. 
 
 
Officiële opening bibliotheek 
 
Op 24 maart werd ‘de Bibliotheek op School’ 
geopend. De ruimte was feestelijk versierd met 
vlaggetjes waarop alle leerlingen een beknopte 
boekrecensie of tekening hebben gemaakt. 
Wethouder Fluitman vertelde de leerlingen en ouders 
hoe belangrijk lezen en voorlezen is. Daarna knipte 
hij samen met Noor het lintje door en is ‘de 
Bibliotheek op School’ officieel geopend. Leerlingen 
zongen luidkeels het lied Boekenwurm. Ouders en 
andere betrokkenen genoten van de feestelijke 
bijeenkomst.  
 
 
Vacatures bestuur 
 
Afgelopen dinsdag ontving u per mail een oproep vanuit het bestuur. Graag breng ik dit nog 
even onder uw aandacht. 
 
In verband met het aftreden van Willem-Pieter Keuper en Nynke Hupkens op de Algemene 
Ledenvergadering van 27 juni a.s. ontstaan er vacatures in het bestuur; één voor de 
portefeuille Financiën (penningsmeester) en één voor de secretaris-rol.  
 



Daarnaast loopt ook de bestuurstermijn van Ingeborg Bink (portefeuille Personeel & 
Communicatie) dit jaar af. Dat zou betekenen dat we komend jaar met drie nieuwe 
bestuursleden starten. Dat vinden wij niet wenselijk; het zou een te grote leegloop van kennis 
tot gevolg hebben en daarnaast zou ook de continuïteit onvoldoende gewaarborgd zijn. Wij 
zien om die reden heel graag dat Ingeborg nog een jaar langer in het 
bestuur blijft. Ingeborg heeft aangegeven hier graag toe bereid te zijn, 
waar wij uiteraard heel blij mee zijn.  
 
Graag vragen we uw interesse uiterlijk 14 april a.s. met korte motivatie en 
achtergrondbeschrijving kenbaar te maken bij de secretaris van het 
bestuur, Nynke Hupkens, via nynke.hupkens@xs4all.nl. 
 
 
Vacature Commissie van Toezicht 
 
In verband met het aftreden van Jalmar Lochtman zoekt de ZSV een 
nieuw lid voor de Commissie van Toezicht (CvT), om daar samen met Jeroen van den 
Heuvel invulling aan te geven. 
De CvT heeft als taak het Bestuur van de vereniging te controleren en rapporteert daarover 
aan de Algemene Ledenvergadering. De CvT ziet erop toe dat onze vereniging adequaat 
wordt bestuurd conform de eisen van transparantie en zorgvuldigheid. In die hoedanigheid 
ontvangt de CvT de bestuursinformatie en kan zij toetsende vragen stellen over het 
gevoerde beleid en de wijze van besluitvorming. Specifieke toetsmomenten zijn enkele 
bestuursvergaderingen per jaar die door de CvT worden bijgewoond, het beoordelen van de 
jaarstukken van de vereniging en de opdrachtverstrekking van de jaarrekeningcontrole aan 
de accountant. Daarnaast fungeert de CvT als klankbord van het bestuur van de vereniging, 
geeft zij gevraagd en ongevraagd advies en onderhoudt de CvT – vanuit haar functie – 
contact met bijvoorbeeld de MR. 
 
Gezien de inhoud van de functie en het profiel van de CvT (bestuurlijke en politieke 
achtergrond zijn geborgd en affiniteit met financiën is aanwezig), gaat de voorkeur uit naar 
een enthousiast lid met een onderwijskundige achtergrond of financiële expertise. De 
zittingstermijn is 2 jaar en benoeming vindt plaats door en tijdens de ALV op 27 juni a.s. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jeroen van den Heuvel 
(jagmvandenheuvel@gmail.com / 06 225 294 27) of Jalmar Lochtman 
(jalmar.lochtman@hotmail.nl/ 06 206 240 46). 
 
 
Vanuit de groepen 
 
Middels nieuwsbrieven wil ik u als ouders ook graag wat meer informeren over zaken die in 
de klassen spelen. In deze nieuwsbrief groep 4 en groep 7. 
 
 
Groep 4 
 
Groep 4 heeft de afgelopen week de musical ‘De 
ober van niks’ (naar het boek van Tjibbe Veldkamp) 
opgevoerd voor de school en ouders. Het verhaal 
ging over een restaurant dat bijna failliet gaat door 
een ober die alles fout deed. Een echte ober van 
niks! De kinderen hadden er hard voor geoefend en 
dat was ook goed te merken, want het werd een erg 
leuke musical om naar te kijken! 
 
 
 



Groep 7 
 
Zoals jullie misschien weten komt het 
verkeersexamen voor groep 7 er aan. Afgelopen 
vrijdag hadden we daarom een interactieve 
verkeersochtend. Twee mensen van Vialis waren 
langsgekomen. Zij hebben een hoop verteld. 
Daarna zijn we een verkeersspel gaan doen. Bij het 
verkeersspel waren kinderen fietser, voetganger, 
automobilist of buschauffeur. Er was ook een 
verkeersregelaar en kinderen waren verkeerslicht. 
Daarna hebben we ons eigen veilige kruispunt 
ontworpen. De burgemeester, onze juf, mocht het 
beste plan kiezen. Het was een leuke ochtend en 
we hebben veel geleerd. 
 
(Namens groep 7, Isis en Tim K.) 
 
 
Agenda 
 
3  April  Schoolbruiloft meester Guido 
4  April  Leerlingenraad 
6  April  Theoretisch verkeersexamen groep 7 
7  April  Praktisch verkeersexamen groep 7 
10 t/m 12 April  Entreetoets groep 7 
13  April  Paasviering 
13  April  Voorstelling groep 3 
14  April  Goede Vrijdag (alle kinderen vrij) 
17  April  Tweede Paasdag (alle kinderen vrij) 
18 t/m 20  April  Centrale Eindtoets groep 8 
21  April  Koningsspelen 
24 April t/m 5 Mei  Meivakantie 
 
N.B. Het zwemfeest dat gepland stond op 5 april wordt verschoven naar later in het 
jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Guido Vink 
Directeur Zeister Schoolvereeniging 


