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Nummer 00  31e jaargang                                       vrij 20 aug. t/m vrij 03 sept.  
  
Ma 23 aug. Start school  
Ma 30 aug. Infoavond groep 8 
Di 31 aug.  Infoavond groep 6 + 7 
Woe 01 sept. Infoavond groep 4 + 8 
Do 02 sept. Infoavond groep 5 + 1 
Di 07 sept. Infoavond groep 2 
 
Geachte ouders, verzorgers,  
   
Bijna is het zover. Ma 23-08 a.s. gaat schooljaar 2021-2022 van start. Wij hebben 
er veel zin om te beginnen, uw kind(eren) hopelijk ook!  
  
In deze nieuwsbrief hebben we een aantal praktische zaken voor u op een rijtje 
gezet.   
  
Ik wens u veel leesplezier en een prettig laatste weekend van de zomervakantie!  
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Coronabeleid 
Voor de vakantie heeft u van onze bestuurder een brief gehad over het coronabeleid na de 
zomervakantie. Dit beleid geldt nog steeds. 
 
Eerste schooldag 
Om de eerste schooldag in goede banen te leiden, gelden een aantal afspraken:  
 
Groep 1 + 2 
De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kind tot bij de gele deur brengen. Juf Elles en juf 
Daniëlle staan bij de gele deur en u kunt een korte vraag stellen of een mededeling doen. De 
kinderen gaan zelfstandig naar de klas. In de klassen is er toezicht door juf Dorien en juf Iris. 
 
Groep 3 en 4 
De kinderen van groep 3 en 4 verzamelen zich op het schoolplein bij hun leerkracht, juf Linda 
of juf Roelie. De kinderen gaan gezamenlijk o.l.v. hun leerkracht naar binnen. Er is gelegenheid 
om juf Linda / juf Roelie een vraag te stellen of een mededeling bij hen te doen. 
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Groep 5 t/m 8 
De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen zelfstandig het schoolplein op, 
eventueel met fiets aan de hand en gaan naar hun klaslokaal waar 
de leerkracht op hen wacht. 
 
Jaarkalender 
Zoals toegezegd voor de vakantie zouden wij nog een aantal zaken bij de jaarkalender 
toevoegen en deze naar u mailen. Bij dezen ontvangt u de aangepaste jaarkalender. 
 
Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar worden door de leerkrachten 
geïnitieerd. Dat betekent dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Mocht u geen 
uitnodiging ontvangen, acht de leerkracht een kennismakingsgesprek niet direct noodzakelijk. 
 
Infoavonden 
In de jaarkalender en in de agenda van deze nieuwsbrief kunt u 
zien wanneer de infoavonden plaatsvinden. We organiseren per 
infoavond 2 rondes om op deze manier het aantal aanwezigen te 
spreiden. Per klas geldt een maximum aantal bezoekers. Hoe gaat 
het in zijn werk? 
-U meldt via Social Schools dat u aanwezig wilt zijn bij de 
infoavond voor uw kind. Deadline voor het aanmelden van de infoavond is do 27 aug.  
-Vervolgens maakt de leerkracht een inventarisatie van het aantal aanwezigen en wordt de 
beslissing genomen om 1 of 2 informatierondes te organiseren. 
-De leerkracht informeert u vervolgens over de tijden etc.  
 
Praktisch 
Door te werken met vooraanmelding en vaste plekken tijdens de informatieavond, kunnen wij 
een fysieke bijeenkomst mogelijk maken. Tijdens de infoavond zullen ramen en deuren open 
staan i.v.m. ventileren. Pas uw kleding eventueel hier op aan. 
 
Gym- en zwemrooster 
Via de leerkracht van uw kind krijgt u bericht over het gym- en zwemrooster. 
 
Kijkmoment 
In de jaarkalender staat vermeld wanneer de kijkmomenten zijn. Deze momenten zijn 
weliswaar gepland, maar we zijn uiteraard afhankelijk van het geldende coronabeleid t.z.t. 
Het kan dus voorkomen dat we het kijkmoment moeten afzeggen. 
 
Theatervoorstelling 
We hebben dit jaar nog geen voorstellingen gepland, vanwege het huidige coronabeleid. We 
gaan ervanuit dat we in de 2e helft van het schooljaar meer mogelijkheden hebben dit te 
organiseren. 
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Opgeknapt 

We gaan nog even door met het aanpakken van het schoolplein. Vandaag zijn 
de boeien (de platen boven het fietsenhok) vervangen en de planken die 
ontbreken aan de achterkant hersteld. 
 
 

 
 


