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Deze nieuwsbrief informeert u als ouder om-

trent gebeurtenissen, evenementen, belangrij-

ke data en meer 
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Start schooljaar 
 De eerste week zit erop! 

 Kinderen zijn aan het wennen aan de 

 nieuwe leerkracht en weer even aan 

 elkaar. Deze weken staan in het teken 

 van een goed groepsklimaat. Er wor-

 den werkafspraken gemaakt en afspra-

 ken over hoe je met elkaar omgaat. De 

 werkafspraken maken de leerkrachten 

 samen met de kinderen. De afspraken 

 worden op het databord gehangen. 

 Hierover vertelt de leerkracht tijdens 

 de informatieavond. Wij zijn goed ge-

 start, we hopen u en uw kind ook! 

Beeldmateriaal 
Via onderstaande link kunt u wel/

geen toestemming geven voor het 

delen van beeldmateriaal. Ook is hier 

een uitleg in opgenomen. 

 

Klik hier voor de link 

Wilt u dit formulier deze week invul-

len? Bedankt alvast! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw9ZvWwy4WhdCjjJAhzoY0eFUM1c0QklYVlJDSlIxOFA0SktFRFU5RUlaVy4u


Schoolreis  
Eindelijk….Na een lange tijd mogen we weer met de hele school op schoolreisje! We heb-

ben besloten om eerder in het schooljaar te gaan, dan dat we normaal gesproken op 

schoolreisje gaan. Dit gezellige uitje gaat plaatsvinden op donderdag 23 september!  

Alvast wat handige informatie: 

De groepen 1-2: Zij gaan naar Pukkemuk. Zij worden op de normale schooltijd op 

school verwacht en vertrekken met de bus rond 9:30 uur richting 

Pukkemuk. Na een leuke, gezellige dag zullen zij weer om 14:30 uur 

met de bus richting school vertrekken. De verwachte aankomsttijd op 

school is rond 15:00 uur.  

De groepen 3 t/m 8: Zij gaan naar Toverland. Ook zij worden op de normale schooltijd op 

school verwacht en zullen met de bus rond 8:45 uur richting Tover-

land vertrekken. Na een leuke, gezellige middag zullen zij weer om 

16:30 uur met de bus richting school vertrekken. De verwachte aan-

komsttijd op school is rond 18:00 uur.  

De kinderen zullen ‘s morgens in de klas een schoolshirt krijgen om tijdens het school-

reisje te dragen. Het schoolshirt wordt bij terugkomst van het schoolreisje weer in de 

klas ingeleverd, waarna de kinderen naar huis toe mogen.  

Afspraken  
 

• Waardevolle spullen blijven 

thuis (geen geld meenemen) 

• Telefoons blijven thuis 

• Kinderen dragen een schoolshirt 

Lustwarande  
Ook dit jaar willen we met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 deze bijzondere beeldententoonstelling gaan 

bezoeken. Daarom hebben we weer een mooie educatieve kunstspeurtocht opgezet. De bedoeling is dat de 

kinderen in groepjes (5 á 6 knd.) met behulp van een plattegrond en onder begeleiding van een ouder op 

zoek gaan naar de kunstwerken in het sterrenbos van de 'Oude Warande'. Aan de hand van de opdrachten en 

vragen komen we aldaar meer te weten over de kunstwerken en laten we ons verder meenemen in de ver-

wondering van de waarneming. We gaan er voor de kinderen weer een waardevol uitstapje van maken. 
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Leerlingen vrij!  

Quarantaine 
Het kan gebeuren dat uw kind weer in quarantaine moet 

als één van de leerlingen positief getest wordt op het coro-

navirus. We zullen dan z.s.m. overstappen op thuisonder-

wijs. Deze week zullen we vanuit de overheid waarschijnlijk 

nieuwe richtlijnen krijgen. We zullen u er dan van op de 

hoogte brengen.  

Kamp groep 8  
Begin vorig jaar hebben we besloten 

dat we het groep 8 kamp een keer bij 

de start van het schooljaar gaan organi-

seren. De groepsvorming staat centraal.  

Van ervaringen van andere scholen 

weten we dat dit een goed effect kan 

hebben op de sfeer voor de rest van 

het schooljaar! Onze groepen 8 gaan 

maandag 20 september op kamp.  

Informatieavond  
Maandag 27 September vindt de infor-

matie avond plaats. Dit doen we via 

Teams.  

U krijgt hiervoor een uitnodiging van 

de leerkracht van uw kind.   

De kennismakingsgesprekken houden 

we wel op school. We vinden het fijn 

om u dan live te ontmoeten! 

 

Nieuwe medewerkers  
Van de overheid hebben we geld gekregen om 

corona achterstanden weg te werken en de leer-

krachten te scholen. Samen met het team en de 

MR hebben we gekeken wat wij nodig hebben. 

We hebben nieuwe mensen aangenomen die 

ondersteunen in alle groepen! 

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor!  


