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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! 

 

Maandag 22 augustus heten we alle kinderen weer van harte welkom!! 

De juffen en meesters zijn de hele week druk bezig geweest met alle voorbereidingen. We 

hebben weer zin in het nieuwe schooljaar! 

 

                
 

 

 

Jaarkalender 

Zoals u van ons gewend bent zal u de jaarkalender binnenkort ontvangen. In deze kalender staat 

de jaarplanning, maar ook informatie over allerlei onderwerpen. 

 



Hierbij geef ik u al vast de data van de studiedagen, zodat u deze al in uw planning kan opnemen: 

De studiedagen zijn op: 

- Maandag 31 oktober 2022 

- Dinsdag 5 oktober 2022 

- Vrijdag 23 december zijn alle scholen van Edumare al vrij en start de kerstvakantie 

- Woensdag 21 juni 2023 

 

 

Gymrooster 

In de eerste schoolweek zullen ook de gymlessen weer gaan beginnen. Hierbij al vast het 

gymrooster: 

 
Gymrooster: alle  lessen in de sporthal de  Morgenstont schooljaar 2022-2023 
Woensdag Les door Timon Brosky/ Kelly van Dijk 

8:30-9:15 Groep 6/7B 

9:15-10:15 Groepen 3 

10:15-11:00 Groep 5A 

11:00-12:00 Groepen 4 

  

 

 
 
Donderdag Les door Demy Kunst en leerkrachten 

8:30-9:15 Groep 6/7B  Groep 8A ( blokuur) 

9:15-10:00 Groep 8A en groep 8B ( blokuur) 

10:00-10:45 Groep 8B  en groep 7A (blokuur) 

10:45-11:30 Groep 7A  (blokuur) 

11:30-12:15 Groep 6A 

  

 

 
Vrijdag Les door Demy Kunst 

9:15-10:00 Groep 6A 

10:00-10:45 Groepen 4 

10:45-11:30 Groep 5A 

  

 

De groepen van de dependance gaan op de fiets naar de sporthal. 

 

Corona 

We hopen dit schooljaar dat het rustig zal blijven m.b.t. corona. Maar helaas is corona nog steeds 

niet helemaal weg. De regels op dit moment zijn als volgt: 

Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school als zij 

geen klachten hebben. Bij klachten blijft een gezinslid wel altijd thuis en doet een zelftest. Bij 

een positieve uitslag van de zelftest gaat een gezinslid of kind in isolatie. Na 5 dagen en 24 uur 

klachten vrij mag degene weer uit isolatie. 

 

Als uw kind positief getest is dan graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

 

 



Informatieavonden 

Om u de gelegenheid te geven kennis te maken met de leerkracht (-en) en informatie te krijgen 

over de werkwijze in de groepen, zullen we informatie avonden organiseren. 

De avonden zijn als volgt gepland: 

Do 1 september groepen 8A en 8B 

Di 6 september  groepen 1/2A en 1/2B 

Do 8 september groepen 3A, 3/4B en 4A 

Di 13 september groepen 5A en 6A 

Do 15 september groepen 6/7B en 7A 

  

Vanaf 19 september zullen ook de ouder vertelgesprekken gepland gaan worden. Informatie 

hierover volgt nog. 

 

Tot slot 

Het is weer veel informatie in deze nieuwsbrief. Uiteraard van belang om alles goed te laten 

verlopen. Leerkrachten informeren u via Parro over groep specifieke zaken. Maar uiteraard kunt 

u ook altijd naar de leerkrachten toe gaan als u vragen heeft. Een goede samenwerking is 

belangrijk!  

Wij wensen u en uiteraard de kinderen een heel fijn schooljaar toe! 

 

 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

 
Planning:  

- Woensdag 24 augustus luizencontrole 

- Vrijdag 2 september zwemmen groep 6/7B 

- Maandag 5 september zwemmen groep 3A 

- Koffieochtend ouders  

- Vrijdag 17 september zwemmen groep 7A 

- Maandag 18 september zwemmen  groep 3/4b 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
           


