
  

 

  

 

 

 

 

Start van het schooljaar 

Op maandag 17 augustus openden de schooldeuren weer voor een nieuw schooljaar. We 

hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en met frisse moed is 

begonnen aan het nieuwe schooljaar. 

 

Nieuwe leerlingen 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar mochten we Twan welkom heetten in groep 1. We 

wensen hem een fijne en leerzame tijd toe op onze school. 

 

Stagiaires 

Joriza Luisman (3e jaar student onderwijsassistent) zal in de komende maanden haar 

studie afronden. Naast haar studieopdrachten, zal zij op woensdag, donderdag en vrijdag 

stagelopen in groep 1.  

Joost Kelder (2e jaar student onderwijsassistent) zal vanaf eind augustus op de maandag 

en dinsdag stage gaan lopen in groep 3. 

 

Schoolgids 

Aan het eind van het vorige schooljaar ontving u digitaal de schoolgids. Tot 31 augustus 

kunt u bij de groepsleerkracht aangeven dat u ook een geprinte versie wenst te 

ontvangen. Deze ontvangt u dan begin september. 

 

Verkeersbeleid 

In de schoolgids en op onze website vindt u ook het verkeersbeleid. Denkt u er aan dat u, 

indien mogelijk, lopend of met de fiets komt als u in de bebouwde kom woont? 

 

Privacy 

Uw zoon of dochter heeft op de eerste dag een formulier ontvangen waarop u een 

voorkeur kunt aangeven met betrekking tot privacy en het omgaan met 

persoonsgegevens. Wilt u deze zo spoedig mogelijk invullen en inleveren bij de 

groepsleerkracht? 

 

Ouderschapsverlof 

Meester Bosma maakt dit schooljaar wederom gebruik van ouderschapsverlof. Zodoende 

is hij normaal gesproken elke woensdag afwezig. Meester Fikkert is op de woensdagen 

waarnemend directeur en aanspreekpunt. 
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Vanaf maandag 24 augustus start de Buitenschoolse 

Activiteit (BSA) weer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

 

In augustus en september mochten/mogen we de onderstaande leerlingen feliciteren. 

Naam Groep Verjaardag 

Finn 

Anne-Fleur 

Nena 

Twan 

Ties 

Luuk 

Mart 

Hidde 

Milan 

Ruud 

Lizz 

Esmeralda 

Romée 

Jan Willem 

Soraya 

Janne 

Jayden 

Lotus 

7 

6 

3 

1 

8 

3 

4 

7 

4 

6 

4 

6 

8 

6 

8 

3 

8 

5 

 

  5 augustus 

  2 augustus 

  8 augustus 

10 augustus 

10 augustus 

16 augustus 

23 augustus 

23 augustus 

24 augustus 

14 september 

15 september 

16 september 

17 september 

18 september 

21 september 

22 september 

22 september 

27 september 

 

Buitenschoolse Activiteit 

 Vanaf 24 augustus start de Buitenschoolse Activiteit (BSA) weer. Tijdens de BSA maken 

leerlingen kennis met verschillende sporten en spellen onder leiding van vakdocent Niek 

Welleweerd. Voor groep 1 t/m 4 wordt deze activiteit georganiseerd op maandag en voor 

groep 5 t/m 8 op vrijdag. De BSA start om 14:30 uur en duurt tot 15:30 uur. De planning 

ontvangt u tegelijkertijd met deze nieuwsbrief. Deelname is gratis en opgeven kan bij de 

groepsleerkracht. Bij het ophalen van uw zoon of dochter vragen we u te wachten 

vooraan de straat of op het schoolplein. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op woensdag 16 september hebben de 

leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn 

op deze dag vrij. 
 

 
 

 

 

 

Startactiviteit OR 

Op woensdag 26 augustus organiseert de ouderraad (OR) wederom een startactiviteit. 

Dit jaar is er een fotopuzzeltocht voorbereid die start bij de Spartelvijver. We vragen u 

uitdrukkelijk om tijdens de fotopuzzeltocht alleen met uw eigen gezin te wandelen en 

gepaste afstand in acht te nemen tot andere deelnemers. U kunt tussen 18:00 uur en 

18:30 uur starten. Er is een prijs te winnen; Een waardebon voor de Action! 

We hopen op een grote opkomst! 

 

Informatieavond 

Aangezien het nog niet wenselijk is om met groepen mensen samen te komen, hebben 

we besloten om de informatieavond dinsdag 1 september niet door te laten gaan. De 

groepsleerkrachten zullen op deze dag een informatiebrief over het komende schooljaar 

meegeven aan uw zoon of dochter. Mocht u na het lezen van de informatiebrief alsnog 

vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een telefonische afspraak plannen met de 

groepsleerkracht. 

 

Toetsperiode 

Op maandag 14 september start voor groep 4 t/m 8 een periode waarin de 

voortgangstoetsen (spelling, rekenen, begrijpend lezen, etc.), die eind vorig schooljaar 

niet door konden gaan, worden ingehaald. Deze periode zal ongeveer twee weken in 

beslag nemen. Over hoe we uitkomsten van deze toetsen met u kunnen delen, stellen we 

u zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

 

Prinsjesdag 

Op dinsdag 15 september is het Prinsjesdag. Groep 7 en 8 zouden deze dag afreizen 

naar Den Haag om dit mee te maken. Echter heeft de overheid besloten om deze 

feestelijke dag een stuk soberder te vieren. Hierdoor heeft het bijwonen van deze dag 

een groot stuk van zijn waarde verloren. Daarom hebben we besloten om dit jaar niet 

naar Den Haag te gaan. In plaats daarvan gaat groep 8 op deze dag op pad om leuke, 

groepsvormende activiteiten te ondernemen. U ontvangt hierover binnenkort informatie 

van meester Fikkert. Voor groep 7 hopen we volgend jaar de mogelijkheid te bieden om 

Prinsjesdag bij te wonen. 

 

Studiedag 

Op woensdag 16 september hebben de leerkrachten een studiedag. Deze dag zal in het 

teken staan van Expliciete Directe Instructie (EDI). Alle leerlingen zijn op deze vrij. 

 

 

 



 

 

Als u thuis hoofluis constateert, geef dit dan 

door aan school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisjes 

De schoolreisjes van vorig schooljaar werden doorgeschoven naar woensdag 23 

september. Na overleg met busmaatschappijen en de schoolreislocaties, zijn we blij dat 

we kunnen melden dat de schoolreisjes door kunnen gaan. Over de locaties, tijden, etc. 

zullen we u begin september informeren. Mocht u nu al vragen of opmerkingen hebben 

over de schoolreisjes, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of meester Bosma. 

 

Creatieve middagen 

Helaas starten we voorlopig niet met creatieve middagen onder leiding van ouders, 

grootouders en andere betrokkenen. We hopen later in het schooljaar weer te starten en 

een beroep op u te mogen doen. 

 

Kanjertraining 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin 

van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal 

opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Daarom is dit een 

belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de 

rest van het jaar plezier van, daarom zijn we druk bezig met ‘de gouden weken’. In de 

volgende nieuwsbrief leest u hier meer over! 

 

Luizencontrole 

Aangezien luizencontroles op het moment niet mogelijk zijn, vragen we u als ouders en 

verzorgers thuis extra goed op te letten. We willen u daarom ook vragen om in de 

komende periode uw zoon of dochter enkele malen te controleren. Uiteraard houden de 

groepsleerkrachten op school ook een oogje in het ziel. Als u thuis hoofdluis constateert, 

geeft dit dan door aan school. We hebben op school ook setjes met shampoo en 

kammen op voorraad. Deze kunt u tegen kostprijs kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


