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Nummer 1,  30e jaargang,                                                         21 t/m 28 augustus 2020  
  

25 augustus Informatie avond van groep 2 

26 augustus Informatie avond van groep 7 

27 augustus Informatie avond van groep 5 

31 augustus Informatie avond van groep 3 

1 september Informatie avond van groep 6 

2 september Informatie avond van groep 4 

3 september Informatie avond van groep 8 

10 september Informatie avond van groep 1 

  
Eerste schoolweek 
De eerste week zit er al weer op. Alle kinderen hebben het erg naar hun zin in de nieuwe groep. Toch 
zijn we gestart in een tijd, waarin het coronavirus nog steeds aanwezig is. In de kalender, die voor de 
zomervakantie gemaakt is, staat dat er volgende week informatie avonden gehouden zullen worden. 
Die gaan wel gehouden worden, maar dan op een andere manier dan u gewend bent.  
Verder staan er tal van activiteiten in de planning die, of op een later tijdstip plaats zullen vinden of 
niet door kunnen gaan. We hopen u over alle zaken tijdig en zo goed mogelijk te informeren.  
 
De informatieavond 
Na overleg met de “OpKop” scholen en binnen ons team, is er besloten om de informatieavonden 
buiten te organiseren. Het is op dit moment niet mogelijk om met veel mensen in de school, in 
dezelfde ruimte te zijn.  
Daarom hebben we als alternatief bedacht om de info avond per groep buiten te organiseren.  
Er mag 1 ouder per gezin aanwezig zijn. Wilt u zelf een stoel meenemen?  
Er wordt tijdens de infoavond geen koffie en thee geserveerd. 
Alle infoavonden starten om 19.00 uur en zijn ongeveer 19.45/20.00 uur afgelopen. 
De planning is als volgt:  
 
Dinsdag 25 augustus:   groep 2 
Woensdag 26 augustus:  groep 7 
Donderdag 27 augustus:  groep 5 
Maandag 31 augustus:   groep 3 
Dinsdag 1 september:   groep 6 
Woensdag 2 september:  groep 4 
Donderdag 3 september:  groep 8 
Donderdag 10 september:  groep 1 
 
Social Schools 
Op school vinden we communicatie met ouders erg belangrijk. Wij hebben daarom gezocht naar een 
instrument dat prettig is voor ouders en waar leerkrachten goed mee kunnen werken. Na 4 september 
verloopt de communicatie met u als ouder via Social Schools. Dit zal gaan om informatieve 
mededelingen uit de klas of van school, inschrijven bij oudergesprekken/ contactmomenten en de 
nieuwsbrief. Ook kunt u via de app de leerkracht berichten sturen. 
De kinderen krijgen vandaag allemaal een brief mee, daarin staat precies omschreven hoe u zich kunt 
registreren met de app. Tot en met 3 september, ontvangt u nog de nieuwsbrief per mail. Daarna zal 
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dit alleen nog via Social Schools gaan. Alle leerkrachten kunnen de app al gebruiken vanaf maandag 24 
augustus. Dus berichten die voorheen via klasbord gingen, worden vanaf 24 augustus al via Social 
Schools gedeeld. 
 
Traktaties 
Nu school weer is begonnen en kinderen hun verjaardagen in de klas vieren, willen wij u vragen om 
traktaties in gesloten verpakkingen mee te geven. Dit verzoek doen wij vanwege hygiëne-maatregelen. 
 
 


