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Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij hopen dat iedereen een heerlijke 

vakantie heeft gehad.  

De eerste schoolweek gaat bijna van start. 

We staan te springen om te beginnen ! 

 

NIEUWE SCHOOLTIJDEN  
Zoals u weet, starten we vanaf aanstaande 

maandag met onze nieuwe schooltijden. 

Maandag t/m vrijdag gaan de groepen  

1 t/m 8 naar school van 8.30 - 14.15 uur. 

We eten dan ook gezamenlijk met de 

kinderen in de eigen groep. Wilt u voor 

tussen de middag een lunchpakket 

meegeven. We lunchen in onze eigen 

groep om 12.00 uur. Na de lunch gaan we 

buitenspelen en om 12.45 uur starten we 

weer met de lessen.  

 

Maandag zijn de kinderen vanaf 8.20 uur 

weer van harte welkom, zodat we ook echt 

om 8.30 uur kunnen starten. 
 

AMERICAN HIGH TEA 

 
 

Zoals in de laatste nieuwsbrief van het 

schooljaar al aangegeven was organiseert 

de oudervereniging samen met het team 

van onze school op vrijdag 13 september 

van 14.15 – 15.15 uur een American High 

Tea Party voor u en de kinderen.  

Wij zorgen voor de thee, neemt u de 

hapjes mee? In de bijlage van de mail 

nogmaals de uitnodiging. U komt toch 

zeker ook? 

VAKANTIE 

SCHOENENDOZEN 
Volgende week vertellen de kinderen aan 

de hand van een zelfgemaakte  

schoenendoos het vakantieverhaal op 

school. 

Wat is precies de bedoeling? 

 De kinderen maken allemaal een 

schoenendoos in de vakantie; 

 De kinderen mogen zelf weten hoe ze 

de schoenendoos versieren; 

In de schoenendoos kunnen spulletjes en 

bijvoorbeeld foto’s komen van de 

vakantie; 

 

Op de American High Tea zullen we de 

schoenendoezen van de kinderen bekijken. 

 

VAKLEERKRACHT 

BEWEGINGSONDERWIJS 
In de zomervakantie is het gelukt om een 

nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs 

te vinden. De vakdocent gaat op onze 

school de gymlessen verzorgen op 

maandagmiddag voor de groepen 3 t/m 8. 

Haar naam is Irene Boer en zal zich in een 

latere nieuwsbrief aan u voorstellen. Irene 

heeft heel veel zin om te starten. 

 

GYMROOSTER 

Het gymrooster is als volgt: 
 

Groep 1/2 

Dinsdag 

tijd nog onbekend     speellokaal (juf José) 
 

Vrijdag 

tijd nog onbekend     speellokaal (juf Sanne) 
 



 
 

Groep 3 t/m 8 

Maandag en donderdag 

12.45 - 13.30 uur    groep 6/7/8   

13.30 - 14.15 uur    groep 3/4/5  

 

De kinderen van groep 6/7/8 lopen onder 

begeleiding naar de gym. De kinderen van 

groep 3/4/5 moeten worden opgehaald bij 

de gymzaal of gaan vanuit de 

gymzaal zelfstandig naar huis. 

 

Juf Irene start maandag 2 

september met haar eerste gymles. 

Denkt u aan gymkleding en 

gymschoenen! 

 

HVO-LESSEN 
De HVO-lessen zullen naar alle 

waarschijnlijkheid in de tweede 

schoolweek starten voor groep 3 t/m 8. 

Deze lessen zijn op maandagmiddag. 

 

FRUITDAGEN 
Dit schooljaar zijn de fruitdagen op 

dinsdag, woensdag en donderdag.  

Wij gaan onze school dit jaar ook weer 

inschrijven voor schoolfruit. Wij hopen 

natuurlijk dat wij dan ook ingeloot 

worden. Zodra wij hier meer van weten, 

hoort u dat van ons. 
 

LUIZENCONTROLE 
Iedere vrijdag na een vakantie staat er een 

luizencontrole gepland. Het is wel van 

belang dat u uw eigen kind tussendoor 

ook blijft controleren. Mocht u dan luis 

constateren, wilt u dit dan doorgeven aan 

school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKANTIEROOSTER  

2019-2020 
Hieronder nogmaals het vakantierooster 

van dit schooljaar. Het rooster is ook te 

vinden op de website en app van de 

school. 

 

Herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-10-19 

Kerstvakantie 23-12-19 t/m 03-01-20 

Voorjaarsvakantie 24-02-20 t/m 28-02-20 

Paasweekend 10-04-20 t/m 13-04-20 

Meivakantie 27-04-20 t/m 08-05-20 

Hemelvaartsdagen 21-05-20 t/m 22-05-20 

Pinksteren 01-06-2020 

Zomervakantie 20-07-20 t/m 28-08-20 

 

Studiedagen 

- 28 oktober 2019 

- 6 december 2019 

- 26 juni 2020 (feestweek). 

Er is nog ruimte om één studiedag in te 

plannen. Zodra deze datum bekend is, 

hoort u dat direct. 

 

SOFTBAL 
Op donderdag 12, 19 en 26 september 

zullen er voor de groepen 3 t/m 8 

softballessen gegeven worden door juf 

Ans of juf Esther. 

 

Welzijn West Betuwe organiseert 

wederom een pannavoetbal toernooi in 

het kader van de Nationale Sportweek. In 

de bijlage van deze mail vindt u de flyer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KALENDER 
 

 

2 september 

Eerste schooldag 

 

6 september 

Luizencontrole 

 

Lingewaalloop 

Flyer is ook meegestuurd. De kinderen kunnen 

zich op school opgeven. 

 

11 september 

Open monumentendag groep 6/7/8 

U wordt hierover geïnformeerd door de 

groepsleerkracht. 

 

12/19/26 september 

Softballes groep 3 t/m 8 

 

25 september 

Kinderpostzegelactie groep 7/8 

 

26 september 

Bezoek gemeentehuis groep 6/7/8  

(democratiespel)  

U wordt hierover geïnformeerd door de 

groepsleerkracht. 

 

30 september 

Informatieavond door de kinderen 

De avond duurt van 18.30 tot 19.30 uur. 

 

OV 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


