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Nieuwbouw 
De afgelopen week hebben alle leerkrachten hard gewerkt om onze nieuwe 
school in te richten. Aanstaande maandag gaan we gezellig met zijn allen van 
start. 
 
In het gebouw hebben wij meerdere toegangsdeuren. Hieronder kunt u zien 
van welke ingang uw kind gebruik gaat maken. Om 08:25 zullen alle 
leerkrachten de kinderen op het schoolplein ophalen.   
  
De ouders van de groepen 1 en 2 mogen vanaf 15:05 de school in. Er is dan 
dagelijks van 15:05 tot 15:15 een inloop.   
  
Tijdens de eerste schooldag is er een open inloop van 08:30 tot 09:00. De 
kinderen lopen dan eerst gezamenlijk met de leerkracht naar de groep.  
U kunt, nadat alle groepen binnen zijn, ook de school in en samen met uw 
kind(eren) het schoolgebouw bekijken. De gymzaal kan deze dag helaas niet 
bekeken worden.  
 
Kunt u deze dag niet? Geen probleem. Tijdens de openingsviering van 5 
september zullen er rondleidingen georganiseerd worden.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Gymrooster 
De kinderen die om 08:30 of 13:00 gaan gymmen mogen 10 minuten eerder 
naar binnen om zich om te kleden. 

 
 

08:30-09:15:      4A 08:30-09:00:      1A 08:30-09:15:      3A 

09:15-10:00:      4B 09:00-09:30:      1B 09:15-10:00:      3B 

10:00-10:45:      5A 09:30-10:00:      2A 10:00-10:45:      4A 

10:45-11:30:      5B 10:00-10:30:      2B 10:45-11:30:      4B 

11:30-12:15:      6A 10:30-11:15:      3A 11:30-12:15:      5A 

 11:15-12:00:      3B  

 
Pauze Pauze Pauze 

13:00-13:45:      6B 13:00-13:45:      -- 13:00-13:45:      5B 

13:45-14:30:      7 13:45-14:30:      8 13:45-14:30:      6A 

14:30-15:15:      8 14:30-15:15:      7 14:30-15:15:      6B 

 

Staking Primair Onderwijs 
Op woensdag 12 september wordt er door medewerkers in het primair 
onderwijs in de provincies Zuid Holland en Zeeland gestaakt. De vakbonden 
organiseren de staking in overleg met onder andere de PO Raad, vanuit de 
samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt de middelen die in het 
regeerakkoord zijn vrijgemaakt om de salarissen te verhogen, te gering en wil 
betere bekostiging voor het primair onderwijs. Ook zijn de acties gericht tegen 
het toenemende lerarentekort. Om de druk op Minister Arie Slob en het 
kabinet te houden, hebben de vakbonden tot deze actie besloten.  Het 
personeel van de scholen heeft het recht om te staken. Op onze school zal 
direct na de zomervakantie worden bekeken of de medewerkers meedoen aan 
de staking van 12 september. Op basis van deelname aan de staking zal dan 
ook besloten worden of onze school geheel of gedeeltelijk gesloten zal zijn. Wij 
zullen u daarover zo snel mogelijk na de zomervakantie informeren. Wij 
vragen u nu om te zorgen voor opvang van uw kind voor 12 september a.s. 
mocht de school vanwege de estafettestaking besluiten, dat die dag de school 
gesloten blijft. Wij doen dan ons uiterste best om voor 12 september (indien 
mogelijk met onze NSO-partner) voor opvang te zorgen. We kunnen nu niet 
garanderen dat we daarin ook zullen slagen.  
Ik hoop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u zich wenden tot de directie. 

 

Belangrijke data: 
Dinsdag  4 september  Informatieavond groep 3  
Woensdag 5 september  Openingsfeest 
Dinsdag  11 september Schoolreis   
Woensdag  12 september Stakingsdag? 
Woensdag 19 september Studiedag gr 1-2 (kinderen gr 1-2 zijn          

   vrij) 
 


