
  

  

 
 
 

 
 
Someren, 21 juni 2019  
 
 
Betreft: tropenrooster / afsluitfeest 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De komende dagen worden er hoge temperaturen verwacht in Nederland. Daarom hebben we besloten dat 
volgende week een tropenrooster van kracht zal zijn. 
We hebben op LeerRijk helaas ook moeten besluiten dat het afsluitfeest op dinsdag 25 juni i.v.m. extreem 
hoge temperatuur en de verwachte grote groep mensen niet door kan gaan.  
 
Het lichaam van kinderen reageert anders op hitte dan het lichaam van volwassenen, waardoor zij meer kans 
hebben op gezondheidsklachten. Jonge kinderen zijn niet in staat om zelf maatregelen te nemen bij hitte. 
Om deze hete periode voor uw kind zo prettig mogelijk te maken volgen hieronder enkele tips:  
1. Trek uw kind loszittende, luchtige en lichtgekleurde kleding aan. 
2. Geef een flesje water mee naar school. Uiteraard kunnen de leerlingen ook op school water    
    drinken. De leerkrachten zullen de kinderen hierop ook attenderen. 
3. Het is verstandig om eten mee te geven dat veel vocht bevat, zoals fruit en groente. 
4. Zorg voor goede bescherming tegen de zon door een petje of hoed mee te geven en smeer uw  
    kind voor het naar school gaan in met zonnebrandcrème factor 20 of hoger. 
 
De meeste Prodas-scholen van groot Someren gaan volgende week werken met een tropenrooster. Dat 
betekent dat de school eerder begint en eerder eindigt en de middagpauze wordt een kwartier korter: 
maandag 24 juni van 8.00 – 14.00 uur,  
dinsdag 25 juni van 8.00 – 14.00 uur,  
woensdag 26 juni van 8.00 – 12.00 uur, 
donderdag 27 juni van 8.00 – 14.00 uur, 
en vrijdag 28 juni van  8.00 – 12.00 uur. 
We hanteren deze dagen geen inloop en de deuren zijn vanaf 7.55 uur geopend. 
 
Voor ouders waarbij het niet lukt om opvang te regelen, mogen de leerlingen tot 14.45 uur op school in 
hun eigen lokaal blijven. De leerlingen kunnen dan rustig lezen, een spelletje doen of tekenen. Geeft u dat 
aan de leerkracht door a.u.b. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anke Biesmans, directeur Bs LeerRijk  
Mirella Adams, directeur Bs Maria 
Nancy Verbeten, directeur Bs St. Jozef  
Suzanne Snijders, directeur Bs de Vonder 


