
  

  

 
Schooljaar 2021-2022 

 
In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de start van het schooljaar en 
de nieuwe schooltijden. 
 
Eerste nieuwsbrief 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. We hopen dat jullie een 
fijne vakantie hebben gehad, lekker zijn uitgerust en weer zin hebben om te 
beginnen. Wij hebben er in ieder geval zin in om alle kinderen en 
ouders/verzorgers weer te zien!   
 
Start nieuwe schooljaar  
Hierbij de afspraken voor aankomend schooljaar op een rijtje: 
Brengen/ophalen:  

• Nieuwe leerlingen groep 1-2: ouders mogen mee naar binnen via de ingang van de klas bij de leerkracht 
(totdat het kind het zelf kan) 

• Nieuwe leerlingen groep 3-8: ouders mogen mee naar binnen tot aan lokaal. 

• De leerlingen uit groep 1-2 worden verwacht bij de ingang van de kleine piazza. Daar zal juf Femke (met 
een geel hesje) de leerlingen opvangen.   

• De leerlingen uit groep 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar binnen (inloopopdracht ligt klaar in de klas in het 
kader van binnen is beginnen). Zij zullen binnen worden opgevangen door ambulante collega’s. 

• Ouders/verzorgers wachten onderaan de terp bij het brengen. Ouders/verzorgers zijn na schooltijd 
welkom in de school voor vragen of om even te snuffelen in de klas.  

• Groep 1-2: Alle leerkrachten lopen aan het eind van de dag met hun eigen klas mee naar buiten.  

• Groep 3-8: Alle leerkrachten lopen aan het eind van de dag met hun eigen klas mee naar 
beneden. Kinderen komen zelf naar buiten.  
 

Informatieavond 
De informatieavond zal live plaatsvinden en is ook bedoeld voor het kennismaken en de onderlinge verbinding 
met elkaar als ouders/verzorgers. Hierover ontvangt u aankomende week meer informatie. 
 
Oudergesprekken 
Kennismakingsgesprekken bij de start van het schooljaar zijn live op school. De overige oudergesprekken zijn 
naar voorkeur van ouders/verzorgers live of via Teams.    
 
Communicatie Parro 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst Parro gebruikt met enige regelmaat. Dit wordt zowel door 
ouders/verzorgers als leerkrachten gewaardeerd. De klassenmail wordt daarmee ‘overbodig’, we zullen de 
informatie uit de klassenmail via Parro met u delen. U mag wekelijks een Parro-bericht van elke groep 
verwachten met informatie uit de groep. 
 
Absentie 
Dat is nieuw dit schooljaar! U hoeft niet meer te bellen. U kunt in Parro aangeven dat uw kind ziek is. Wij vinden 
het fijn als u dit voor 08.30 uur aangeeft in de Parro app. Alvast bedankt! 
 
Privacy voorkeuren 
U kunt vanaf nu de privacy voorkeuren doorgeven en/of wijzigen in de Parro app. Hier kunt u toestemming 
geven voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) via verschillende kanalen. U kunt tot en met 
maandag 30 augustus uw voorkeuren doorgeven of aanpassen. Daarna zal dit worden uitgezet. Mocht u na 30 
augustus de voorkeuren willen wijzigingen dan kunt u mailen naar onze schoolassistent Marina van ’t Veld. 



Schooltijden 2021-2022  

Met ingang van dit schooljaar zijn de schooltijden als volgt:  

        Groep 1 t/m 4       Groep 5 t/m 8  

Maandag  08.30 – 14.30 uur  08.30 – 14.30 uur  

Dinsdag  08.30 – 14.30 uur  08.30 – 14.30 uur  

Woensdag   08.30 – 14.30 uur  08.30 – 14.30 uur  

Donderdag  08.30 – 14.30 uur  08.30 – 14.30 uur  

Vrijdag   08.30 – 12.15 uur  08.30 – 14.30 uur  

 
Mailadressen 
Misschien handige mailadressen voor u: 
Directie:    judith.meijwaard@vivente.nu 
Intern begeleider:   margreet.gosker@vivente.nu 
Schoolassistent:    marina.vant.veld@vivente.nu  
Sociaalwerker jeugd & gezin: l.jansen@swt.zwolle.nl  
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, complimenten of tips hebben, dan hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 
Judith Meijwaard 
Directeur de Paperclip  

 

 
 

 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

-23 augustus start schooljaar 

- 30 augustus start kennismakingsgesprekken 

- 13 september informatieavond 
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