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Start schooljaar 

Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de zomervakantie. Het team is uitgerust en we 

hebben afgelopen week hard gewerkt om de school weer klaar te maken voor de kinderen.  

We hebben er enorm veel zin om ze maandag weer te ontvangen op school!  

 

Natuurlijk is het ook allemaal best wel weer spannend…een nieuwe juf of meester en de 

meeste kinderen zitten in een nieuw lokaal. De groepen 6 zijn gemixt en zullen een nieuwe 

start gaan maken. Leuk om iedereen en elkaar weer na 6 weken op school te zien. 

We gaan er met z’n allen weer een mooi schooljaar van te maken! 

 

Nog even een paar huishoudelijke mededelingen: 

• Alleen op de fiets naar school komen als je te ver woont om te lopen; er is niet genoeg 

ruimte voor teveel fietsen op het schoolplein. 

• Fietsen op het schoolplein aan de zijkant neerzetten en niet voor de school. 

• Stepjes, skateboarden, harde ballen, etc. niet meer naar school nemen. 

 

We starten aankomende week natuurlijk ook weer met de gymlessen en dan is het belangrijk 

dat de kinderen gymkleding bij zich hebben. Hieronder het gymrooster, zodat jullie weten 

wanneer jullie kind gym heeft: 

Maandag (juf Melina) Groepen 6, 7 en 8 

Dinsdag (meester Yuri) Groepen 3, 4 en 5 

Woensdag (juf Melina) Groepen geel, groen, blauw, rood en oranje 

Woensdag (meester Yuri) Groepen 3 

Donderdag (juf Melina) Groepen 4, 5 en 6 

Vrijdag (juf Melina) Groepen 7 en 8 

 

Hieronder een aantal belangrijke zaken betreffende de gymlessen: 

• Het dragen van schone gymkleding is verplicht, dus ook bij korte broekenweer aparte 

gymkleding mee.  

• Een korte of makkelijk zittende broek (zonder ritsen) en T-shirt voldoet.  

• Gymschoenen (met rubberzool) zijn voor de hygiëne en zijn verplicht.  



 

 

• Kinderen met lang haar dragen dit vanwege hygiëne en veiligheid vast, zodat het niet voor 

de ogen zit.  

• Na afloop van de gymles kunnen de kinderen douchen. We hebben op school aparte 

kleedkamers en douches voor jongens en meisjes. Belangrijk om een handdoek mee te 

geven dus. 

• Als kinderen niet mee kunnen gymmen graag de groepsleerkracht op de hoogte brengen 

via een Parro-bericht.  

• Mochten de kinderen onverhoopt hun gymspullen vergeten, dan ligt er reservekleding in 

de kleedkamer, waar ze gebruik van kunnen maken.   

 

De tweede schoolweek zullen de beeldende vormingslessen, drama/muzieklessen en de 

Verwonderwijslessen weer gaan starten.   

 

De Verwonderwijs en beeldende vormingslessen kunnen we behouden dankzij de steun van ‘De 

Vrienden van de Annie.’ Dit is het ouderfonds, waar ouders een vrijwillige bijdrage aan kunnen 

doneren, zodat we als school onder andere dit soort creatieve lessen kunnen inkopen. Om dit 

te kunnen blijven doen, is jullie steun zeer belangrijk. In de bijlage dan ook het formulier van 

‘De vrienden van de Annie’ waarmee jullie eenmalig of structureel geld kunnen doneren.  

Het geld komt altijd ten goede van de kinderen van de Annie! 

 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen 8 weken lang beeldende vormingslessen in halve 

groepen van vakdocenten op de dinsdag en de donderdag. De dinsdag zal juf Vania de lessen 

gaan geven en op de donderdag zal juf Hatta dat gaan doen.  

 

De verwonderwijslessen zullen gegeven worden aan alle kinderen van de groepen 2 t/m 5 in 

kleine groepjes door meester Elmer. Ook deze lessen zullen 8 weken duren. Na 8 weken zal een 

ander groepje kinderen Verwonderwijsles gaan krijgen, zodat elk kind aan het eind van het 

schooljaar zich heeft kunnen verwonderen (van de groepen 2 t/m 5). 

 

Muziek/drama zal gegeven worden door juf Yvonne op de dinsdag en de donderdag.  

Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen in halve groepen 16 weken muziek/dramales 

krijgen aankomend schooljaar.  

 

We zijn ontzettend blij dat we dit zo hebben kunnen organiseren en blij dat ‘De Vrienden van 

de Annie’ hier aan bij wilden dragen! 



 

 

 

In de bijlage heb ik voor de zekerheid ook de jaarkalender nogmaals toegevoegd, zodat jullie 

op de hoogte zijn van alle vrije dagen. 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag   

Woensdag 14 september Informatie ochtend groepen 1&2 

Donderdag 15 september Informatie ochtend groepen 3 t/m 5 

Vrijdag 16 september  Informatie ochtend groepen 6 t/m 8 

Maandag 19 september Start kennismakingsgesprekken 

Maandag 26 september Start week tegen het pesten (#doeislief) 

Woensdag 5 oktober  Studiedag (leerlingen zijn vrij) 

Donderdag 6 oktober  Opening Kinderboekenweek  


