Datum: augustus 2021
De zomervakantie zit er weer op en we hopen
dat iedereen een heerlijke vakantie heeft
gehad. Het team is donderdag gestart met de
eerste studiedag. Werken vanuit een
professionele leergemeenschap stond hierin
centraal. Samen kijken hoe we ons onderwijs
kunnen blijven verbeteren. Dat met de insteek
dat ieder kind alles kan leren!
In deze eerste nieuwsbrief veel praktische
informatie zoals het vakantierooster,
studiedagen, het gymrooster en informatie
over de schoolfotograaf.
Wij zijn in ieder geval klaar om maandag
30 augustus te starten en we hebben er zin in!
OUDERS IN DE SCHOOL
Tot op heden is de 1,5m maatregel tussen
volwassenen, waarbij de grootte van de
ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar
kunnen komen, nog steeds van kracht. Binnen
onze school is de ruimte onvoldoende om het
besluit te kunnen nemen dat ouders weer in
school zouden kunnen komen bij vooral het
brengen van hun zoon/dochter. Binnen de
hele Brede School Asperen blijft de maatregel
van voor de zomervakantie dus nog steeds van
kracht.

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 7-1-22
Voorjaarsvakantie 28-2-22 t/m 4-3-22
Goede Vrijdag en Pasen 15-4-22 t/m 18-4-22
Meivakantie 25-4-22 t/m 6-5-22
Hemelvaartsdagen 26-5-22 t/m 27-5-22
Pinksteren 6-6-22
Zomervakantie 11-7-22 t/m 19-8-22
studiedag 1 woensdag 22-09-21
studiedag 2 maandag 15-11-21
studiedag 3 vrijdag 25-02-22
studiedag 4 dinsdag 07-06-22
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Dit rooster vindt u ook terug op onze website
en in onze schoolapp. De kalender zal de
komende weken worden gevuld.
GYMROOSTER
De gymlessen worden op de maandag
verzorgd in Sporthal de Wiel.
Hieronder vindt u het gymrooster voor de
groepen 3 t/m 8.
• 08.30 - 09.30 uur groep 7 en 8
• 09.30 - 10.30 uur groep 3 en 4
• 10.30 - 11.30 uur groep 5 en 6.
De leerlingen van groep 7/8 worden om 8.30
omgekleed in de gymzaal verwacht. Om 8.20
uur is de juf daar om de deur te openen zodat
de leerlingen zich kunnen omkleden. De
leerlingen van groep 5/6 zijn om 9.30 uur
omgekleed en klaar om te starten en dit geldt
ook voor groep 3/4 om 10.30 uur. Dit om een
effectieve gymtijd van een uur te willen
borgen.
De leerlingen gymmen in sportkleding en
hebben sportschoenen met witte (lichte)
zolen die NIET buiten gedragen zijn of worden.
De leerlingen met wat langer haar worden
verzocht dit tijdens de lessen in een staart of
vlecht te dragen.
Groep 1/2 gymt in de gymzaal op school.
Hiervoor hebben ze speciale gymschoenen
nodig, schoenen zonder zwarte zool die niet
buiten gebruikt zijn! Wilt u uw kind
gymschoenen meegeven die zijn voorzien van
naam. De schoenen blijven op school! Let op:
a.s. maandag, de eerste schooldag starten we
op school en hebben alle groepen nog geen
gym!
VERTEL-HET-MIJ GESPREKKEN
In de week van 20 september zullen de vertelhet-mij gesprekken weer plaatsvinden.
U kent uw kind het beste en in het gesprek
kunt u al deze kennis met de nieuwe
leerkracht van uw kind bespreken.

U ontvangt binnenkort een mail met een
format met een aantal vragen ter
ondersteuning van dit gesprek. U kunt dit
formulier thuis invullen en gebruiken tijdens
het gesprek.
FRUITDAGEN
Dit schooljaar is de vrijdag weer een fruitdag.
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.
LUIZENPLUIZERS GEZOCHT
Voor dit schooljaar zijn wij nog steeds op zoek
naar een aantal luizen-pluizers. Het is de
bedoeling dat in de week na een
schoolvakantie er gecontroleerd wordt.
Wie wil ons helpen om een aantal keer per
jaar met een groepje van ongeveer drie
ouders alle kinderen te controleren op
hoofdluis? Graag even doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.

KALENDER
30 augustus
eerste schooldag
31 augustus
Meneer Ben 40 jaar in dienst
20 tot 24 september
Vertel het mij gesprekken
22 september
Studiedag
23 september
Schoolfotograaf

