
 

 

 

 

Nieuwsbrief 10; 30 januari 2020 

PARKEERPROBLEMEN BIJ DE SCHOOL 

Wegens klachten van de buurtbewoners die hun straat regelmatig voor en na schooltijd geblokkeerd 

zijn,  zal er door de politie worden opgetreden bij parkeeroverlast. 

De boete zal tenminste € 109,00 bedragen en daarom willen we alle ouders vragen om de geldende 

regels hierover in acht te nemen. In de omgeving van de school is het vaak moeilijk parkeren. U mag 

uw kind wel even afzetten maar dan moet er meteen weggereden worden. 

Deze week zullen nog door de handhavers waarschuwingen worden uitgedeeld maar vanaf maandag 

3 februari wordt er beboet. Indien u uw kind per se de school in wilt begeleiden dan kunt u parkeren 

aan de overkant van de Loosduinseweg. 

ZONDAGSSCHOOL EN VERLENGDE SCHOOLDAG 

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om uw kind(eren) aan te melden bij de verlengde schooldag 

en de zondagsschool. Een aantal kinderen hebben veel energie`, willen extra taal- en rekenlessen 

krijgen of zoeken een nieuwe hobby. Veel ouders besluiten dan om hun kind een cursus bijv.  

Taekwondo mee te laten doen of op zondag in reken- en taallessen. Maar er zijn nog andere 

cursussen zoals hieronder informatie over damlessen. 

 

DAMMEN 
 
Dammen is een populaire denksport. Een sport met weinig regels. Je neemt een bord met honderd 
velden, twintig witte en twintig zwarte schijven, en je kunt meteen aan de slag. 
 
Het is goed voor de concentratie, spannend en daarnaast gewoon leuk om te doen. U gaat merken 
dat als u begint met dammen, dat u iets bijzonders ontdekt: Wat begint met een simpel spelletje - zet 
voor zet, schijf voor schijf – verandert in een wedstrijdsport, waarbij het gaat om strategisch denken, 
overzicht houden, de tegenstander inschatten en volhouden. Dan blijkt dat dammen moeilijker en 
mooier is dan het lijkt. 
 
Kinderen die misschien in andere sporten niet uitblinken, blijken in het dammen hun talenten te 
kunnen ontplooien. Zonder zich ervan bewust te zijn, vergroten ze hun rekenvaardigheid en hun 
wiskundig inzicht.  
 
Daarom kun je er al op jonge leeftijd mee beginnen en je kunt het je hele leven blijven doen. 
Pertap Malahe, dammeester.  
 


