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NIEUWSBRIEF
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u ziet, is er ook een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek bijgevoegd. Op nummer 1 van de top
10 van ontevredenheid staat “De veiligheid op weg naar school”. Ik hoor geregeld dat de directie van de school
hier weinig of niets aan doet. De huidige stand van zaken is dat ik in de afgelopen 2 jaar meer dan 40 mailtjes
naar de gemeente heb gestuurd en ook heel wat gesprekken over het parkeerprobleem heb gevoerd.
Desalniettemin begrijp ik uw teleurstelling en ontevredenheid. Afgelopen dinsdag is het tot een handgemeen
gekomen op de parkeerplaats waarbij de politie is ingeschakeld. Gisteren heb ik met
Robert van Oppen van het wijkteam een gesprek gehad over deze onhoudbare
situatie. Maandag vindt er een gesprek plaats met burgemeester Leers. In het najaar
heeft er ook al een gesprek plaatsgevonden met de toenmalige burgemeester en
wethouder van onderwijs. Daar is, zoals u wellicht begrijpt, na alle gemeentelijke
perikelen niets meer mee gedaan. Ik heb nu de hoop gevestigd op het nieuwe
gemeentelijke beleid. Ik wil u allen ook vragen om hier zo goed als mogelijk aan mee
te werken. Gebruik de Kiss&Ride niet als parkeerzone, ga niet voor en zeker niet op
een oprit van de “buren” staan, parkeer niet dubbel etc. Samen zijn wij sterk en
kunnen wij de veiligheid van uw kind(eren) waarborgen.
Een punt van aandacht uit de enquête was ook dat de website erg verouderd was.
Ik wil u vragen om eens een kijkje te nemen op onze website: www.bsdeopstap.nl
Heeft u tips of verbeterpunten, maak dan even een afspraak met mij in het nieuwe
schooljaar. Gelukkig is iedereen erg tevreden met de nieuwe groepsindeling. Alleen
gaven enkele ouders aan dat zij niet precies weten welke juf of meester bij welke
naam hoort. Ik zal de webmaster vragen om een teamfoto op de site te plaatsen en
de namen van iedereen erbij te plaatsen.
Komende week is het schoolverlaterskamp en zijn in verschillende groepen andere leerkrachten dan u gewend
bent. Het zijn wel allemaal collega’s van de Opstap, maar de parttimers werken allemaal 1 dag extra. Groep 8
gaat onder leiding van 6 leerkrachten naar Hunsel. Wij hopen voor hen dat het een mooi onvergetelijk avontuur
wordt.
Ik hoop dat de laatste 2 weken goed en gezellig verlopen. In de laatste
week staat er nog van alles op stapel. Daarna is iedereen toe aan een
welverdiende vakantie. Zoals beloofd krijgt u in de laatste week nog een
schoolkrant. Vanaf komend schooljaar komt er per kwartaal een nieuwe
editie.

Met hartelijke groet namens alle collega’s,
Maria Pastoor.

