
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De zomervakantie is bijna afgelopen. Hopelijk zijn jullie nog aan het genieten van de laatste vrije 
dagen. We zijn op dit moment druk bezig om ons gebouw startklaar te maken voor het begin van het 
nieuwe schooljaar. We hebben voor u als ouder een aantal belangrijke mededelingen op een rij 
gezet. 

De eerste schooldag: 
Op maandag 27 augustus gaan om 8.20 uur de deuren van ons gebouw open. Deze dag kunt u tot 
9.00 uur rondkijken in de school. Mocht u een kijkje willen nemen in de kleuterklassen, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om uw schoenen uit te trekken. 
 
Brengen en halen in de eerste week: 
De eerste periode in het nieuwe schooljaar zal erg indrukwekkend zijn voor de leerlingen.  
Ze krijgen te maken met een nieuwe klas, nieuwe kinderen en soms zelfs een nieuwe juf. Om de 
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen mag u uw kind de eerste week naar de klas brengen. 
Het is wel de bedoeling dat u afscheid neemt buiten de klas. Hou dit afscheid kort.  
Houd u er wel rekening mee dat er geen buggy’s of kinderwagens de school in mogen. Dit uit 
hygiënisch oogpunt. 
De schooldeur zal om 8.20 uur open gaan. De leerkrachten beginnen om 8.30 uur met lesgeven, zorg 
dus dat uw kind voor deze tijd in de klas aanwezig is.  
 
Brengen en halen vanaf de tweede schoolweek 3-9-2018 
De leerkrachten halen de leerlingen buiten op. Om 8.25 uur zullen de leerkrachten met hun eigen 
groep naar binnen gaan. Waar we de rijen buiten gaan neerzetten weten we nog niet precies. Dat ligt 
een beetje aan de ruimte op het schoolplein. 
Aan het einde van de dag haalt u uw kind binnen op. De schooldeur gaat om 15.05 uur open. U heeft 
dan tot 15.15 uur de tijd om een kijkje te nemen in de klas ( ook dan graag zonder schoenen uit). 
 
Gymkleding: 
We willen u vragen om uw kind op maandag zijn/haar gymtas mee te geven. Op vrijdag gaat de 
gymkleding weer mee terug naar huis om te wassen. 
Wilt u een korte broek, wit  T-shirt en sportschoenen in een aparte tas doen. 
De kleding moeten de kinderen makkelijk zelf aan kunnen trekken. Geef dus geen schoenen met 
veters mee. Ook mogen de schoenen niet buiten  gedragen zijn. 
 
Schoenen: 
Ook in het nieuwe gebouw zullen de leerlingen weer op hun sokken lopen. Zorg dus voor schoenen 
die de leerlingen zelf aan en uit kunnen trekken. Dus geen veterschoenen als uw kind zelf zijn veters 
niet kan  strikken. 
 
10-uurtje en overblijfeten: 
We willen u vragen om het 10-uurtje en het eten en drinken voor de overblijf in aparte 
trommels/bekers te doen. Het gebeurd namelijk nog wel eens dat de leerlingen al hun eten/ drinken  
al met 10-uurtje op hebben gegeten/gedronken. 
 
 
 
 
 
 
 



Overblijven: 
Als uw kind gebruik gaat maken van de overblijf zorg dan dat u voor het begin van het nieuwe 
schooljaar een overblijfcontract heeft ingevuld en dat u een overblijfkaart heeft aangeschaft.  
Een jaarkaart voor de overblijf kost €217,00 dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 
NL43INGB0005122301 op naam van De broodtrommel. Vergeet niet de naam van uw kind en de 
groep te vermelden.  
Ook kunt u ervoor kiezen om een strippenkaart te kopen van 20 strippen voor €30,00. 
 
Groepsnamen: 
Vanaf dit schooljaar zullen we gebruik gaan maken van dierennamen voor onze kleutergroepen. 
Groep 1A De muizen 
Groep 1B De uilen 
Groep 2A De eekhoorns 
Groep 2B De egels 
 
Met vriendelijke groet, 
De leerkrachten van groep 1 en 2 
 
 
 


