
  

 

  

 

 

 

 

Start van het schooljaar 

Op maandag 29 augustus openen de schooldeuren weer voor een nieuw schooljaar.  

Dit willen we gezamenlijk vieren met onze leerlingen en ouders op het schoolplein. Vanaf 

8:15 uur zijn jullie welkom op het schoolplein. We hopen dat iedereen een fijne 

zomervakantie heeft gehad en met frisse moed begint aan het nieuwe schooljaar. 

 

Start van de schooldag 

Vanaf dinsdag zullen leerlingen bij het begin van de dag buiten worden opgehaald door 

de groepsleerkrachten. Leerlingen zijn vanaf 8:15 uur welkom op het schoolplein en 

worden om 8:25 uur opgehaald.  

 

Nieuwe leerlingen 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar heten we Hidde, Biko en Kaj welkom in groep 1. In 

groep 3 verwelkomen we Hidde. Tot slot zal Ziyano starten in groep 4. We wensen hen 

een fijne en leerzame tijd toe op onze school. 

 

Leerlingenraad 

In de eerste weken van het schooljaar zal een nieuwe leerlingenraad worden gevormd uit 

leerlingen van groep 5 t/m 8. De leerlingenraad denkt mee en adviseert school bij het 

maken van keuzes waarbij leerlingen betrokken zijn. Zo denken ze mee over het 

schenken van het zendingsgeld aan goede doelen. Dit doen ze onder leiding van een 

groepsleerkracht. 

 

Zendingsgeld 

Ook dit schooljaar mogen leerlingen elke maandag weer zendingsgeld meenemen. Het 

zendingsgeld wordt enkele malen per schooljaar geschonken aan christelijke goede 

doelen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar lokale initiatieven. De leerlingenraad helpt 

ons bij het maken van de juiste keuzes. 

 

Verkeersbeleid 

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

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

u ook vragen opa’s en oma’s op de hoogte te stellen van het verkeersbeleid. 

 

Privacy 

Uw zoon of dochter krijgt in de eerste schoolweek een formulier waarop u een voorkeur 

kunt aangeven met betrekking tot privacy en het omgaan met persoonsgegevens. 

Daarnaast kunt u ook andere bijzonderheden die u belangrijk vindt vermelden. Wilt u dit 

formulier zo spoedig mogelijk invullen en inleveren bij de groepsleerkracht? 
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Buitenschoolse Activiteit 

 Vanaf maandag 5 september start de Buitenschoolse Activiteit (BSA) weer. Tijdens de 

BSA maken leerlingen kennis met verschillende sporten en spellen onder leiding van een 

vakdocent. Voor groep 5 t/m 8 wordt deze activiteit georganiseerd op maandag en voor 

groep 1 t/m 4 op donderdag. De BSA start om 14:30 uur en duurt tot 15:30 uur. De 

planning ontvangt u in de eerste schoolweek. 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. 

 

Trakteren 

Een traktatie bij een verjaardag is een klein cadeautje of iets lekkers, waarbij de voorkeur 

uitgaat naar een gezonde traktatie. Het is een extraatje, naast het fruit en eten dat 

leerlingen al meenemen naar school. We vragen u daar rekening mee te houden. 

 

Startactiviteit OR 

Op woensdag 7 september organiseert de ouderraad (OR) wederom een startactiviteit in 

het dorp. De activiteit vindt plaats in de buitenlucht in de avonduren.  

Starten kan tussen 18:00 uur en 18:30 uur. Aanvullende informatie ontvangt u 

binnenkort. 

 

Informatieavond 

Op dinsdag 13 september is er een informatieavond voor alle groepen. Leerlingen mogen 

hun ouders rondleiden in het klaslokaal. De leerkrachten zullen ook aanwezig zijn om u 

van informatie te voorzien. Op deze manier kunt u laagdrempelig kennis maken met de 

schoolomgeving en leerkrachten van uw kind. De informatieavond start om 18:00 uur en 

duurt tot 19:00 uur. 

 

Schoolkorfbal 

Het toernooi wordt dit jaar gehouden op woensdag 21 september bij korfbalvereniging SDO aan 

de zwembadlaan in Westerhaar. Mocht het weer tegenvallen, dan wordt er uitgeweken naar 28 

september. Het toernooi voor de groepen 5/6 begint 's middags om ca. 14.30 uur. Voor de 

groepen 7/8 zal het toernooi 's avonds beginnen om ca. 18.00 uur.   
We zoeken voor de begeleiding van onze schoolteams nog (groot)ouders, broers of 

zussen met passie voor en verstand van het spel. Wilt u een team begeleiden? Dan kunt 

u zich melden bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatieve middagen 

Op de donderdagmiddagen zullen er vanaf 22 september weer creatieve middagen 

worden georganiseerd voor de leerlingen van groep 4 t/m 8. De leerlingen uit deze 

groepen worden verdeeld in groepjes die onder leiding van een groepsleerkracht of twee 

(groot)ouders twee middagen werken aan een opdracht. Denk hierbij aan knutselen, 

techniek, gymnastiek, koken, etc. Ouders en grootouders die zich hebben opgegeven om 

mee te helpen worden op donderdag 15 september om 15:00u op school verwacht voor 

een korte bespreking. Heeft u zich niet opgegeven, maar wilt u wel graag helpen? Dan 

bent u van harte welkom bij de bespreking. 

 

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 gaan we aan de slag met ‘de gouden weken’. In de 

volgende nieuwsbrief leest u hier meer over! 

 

Nieuwe vakdocent bewegingsonderwijs 

Mijn naam is Bart Koelewijn, ik ben 22 jaar oud en vanaf dit schooljaar op elke 

donderdag jullie gymleraar. Ik woon in Slagharen samen met mijn vriendin. In mijn vrije 

tijd houd ik ervan om te sporten en te gamen. Ik voetbal bij HHC Hardenberg in het 8e 

team, maar door een knieblessure ben ik een tijdje uit de running. Ik werk nu een jaar bij 

Sportservice Groep en heb het enorm naar mijn zin. Voor jullie ben ik niet compleet 

onbekend. Aan het begin van vorig schooljaar liep ik stage bij meester Niek elke 

maandag en heb hem aan het eind van het schooljaar nog een keer moeten vervangen. 

Nu meester Niek een baby verwacht, zal hij elke donderdag afwezig zijn in verband met 

ouderschapsverlof. Daarom heeft hij mij gevraagd om de gymlessen en de 

buitenschoolse activiteit over te nemen. Ik heb er super veel zin in! 

Tot de volgende gymles! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 

Op woensdag 28 september hebben we een studiedag. Deze dag zal in het teken staan 

van het (her)ontdekken van onze visie en missie. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij. 

 

Kinderboekenweek  

Om alvast te noteren; Op woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is 

‘Gi-Ga-Groen!’. Om het lezen in deze week extra te stimuleren, zouden we het leuk vinden 

als (groot)ouders op school komen voorlezen. Het zou leuk zijn als u hierbij aan kunt 

sluiten bij het thema dat gaat over alles wat met de natuur te maken heeft. Opgeven kan 

bij de groepsleerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 


