
 

“Uit de school 

geklapt!” 

Augustus 2020 

 

 
 
 

Geheugensteuntjes: 1e helft schooljaar 
Augustus 

Ma. 31 en di. 1 september 

 Kennismakingsgesprekken, telefonisch of 

videobellen  

September 

Wo. 30 Start Kinderboekenweek “En toen?” 

Oktober 

Do. 1 en vr. 2 Studiedag 

Ma. 12 Herfstvakantie  

Ma. 19 Studiedag  

November  

Vr. 20 Rapport mee 

Ma. 23 10-minutengesprekken 

December   

Vr. 4 Sinterklaas (kinderen 12.00 uur vrij) 

Ma. 14 Voorlichtingsbijeenkomst over de 

overstap van PO naar VO 

Do. 17 Kerstdiner 

Vr. 18 Roostervrij 

Ma. 21 Kerstvakantie 

 

Uitstapjes 2020-2021 

Augustus: 

Di. 25 Start zwemlessen gr. 5 en NK  

September: 

Wo. 9 t/m vr. 11 Kamp groep 8 

Do. 17 Schoolreis gr. 1 t/m 7 

Oktober: 

Vr. 9 Archeon gr. 4 t/m 8 

November: 

Ma. 16 Taaltrip groep 6 

Ma. 23 Podium Mozaïek gr. 1, 2, 3, 4  

 

 

 
 
 
We zijn weer begonnen!  
Vol enthousiasme zijn we weer van start 

gegaan, echter niet zoals we zouden willen. 

Onze ouders mogen nog steeds de school niet 

in. We vinden dit als school erg jammer , ouders 

zijn een belangrijk deel van onze school maar 

aan de andere kant willen we ook heel graag 

dat iedereen gezond  blijft.  

Voor u als ouder zal het ook weer even wennen 

zijn. Als je kind voor het eerst naar een nieuwe 

klas gaat wil je daar toch eigenlijk het liefst 

gewoon bij zijn.  

Als u contact  wil met een van de teamleden 

kunt u ons altijd even mailen.. We streven 

ernaar om uw mail binnen 2 werkdagen te 

beantwoorden.  

Ook staat een van ons vanaf 8 uur bij de deur 

voor kleine vragen. En bellen mag altijd.  

 
 

PS Vergeet u niet als uw telefoonnummer 

wijzigt dit aan ons door te geven? 
 
Gymkleding en luizenzakken: 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een 

Elout t-shirt, een korte broek en gymschoenen.  

Vanaf 1 september moet de gymkleding in orde 

zijn anders mag uw kind helaas niet mee 

gymmen. 

Deze spullen zitten in een gymtas die bij de 

jongere groepen op school blijft. Voor elke 

vakantie krijgt u de tas mee naar huis om te 

wassen . 

Het Eloutshirt en de gymtas zijn verkrijgbaar bij 

juf Anja.  

Gymtas  €1,50 

Gymshirt € 4,00 

Om het overspringen van luizen zoveel mogelijk 

te voorkomen zitten de jassen van de kinderen 

in zogenaamde luizenzakken. Ook deze zijn bij 

juf Anja verkrijgbaar. 

Luizenzak  € 4,00 

 
 



 
 
Schooltijden: 
Maandag:           08.30 uur - 15.00 uur 

Dinsdag:            08.30 uur - 15.00 uur 

Woensdag:         08.30 uur - 12.00 uur       

Donderdag:        08.30 uur - 15.00 uur 

Vrijdag:             08.30 uur - 15.00 uur 

De schooldeuren staan vanaf 08.00 uur open 

(voor de kleuters om 08.15 uur).  

 
 
Gebruik beeldmateriaal : 
Vorig jaar heeft u een toestemmingsformulier 

ingevuld over het gebruik van beeldmateriaal 

van uw kind(eren).  

Mocht u hier dit jaar wijzigingen  in willen 

aanbrengen, dan kunt u dit doen bij de 

administratie. 

Juf Anja is op maandag, dinsdag en donderdag 

aanwezig van 8.00 tot 16.30 uur, op woensdag 

is zij vrij en op vrijdag werkt zij van 8.00 tot 

12.00 uur.  

 

Traktatie: 
Op dit moment mogen de kinderen alleen in hun 

eigen groep trakteren. Ze mogen niet langs alle 

juffen en meesters. Alleen verpakte traktaties 

mogen worden uitgedeeld. Zelfgemaakte 

traktaties mogen i.v.m. COVID-19 niet! 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Ouderbijdrage: 
Als school vragen we van alle ouders een 

jaarlijkse financiële  bijdrage. Deze bijdrage is 

vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar. De 

ouderbijdrage komt ten goede aan zaken 

waarvoor geen of heel summier gelden 

beschikbaar worden gesteld door de 

rijksoverheid, maar die sfeer- en 

kwaliteitsverhogend  zijn voor de school. U kunt 

daarbij denken aan het Sinterklaas-, Kerst- en 

Paasfeest, projecten, schoolreisjes en sportdag. 

Deze ouderbijdrage is zo bescheiden mogelijk 

gehouden en kan, wanneer men dat wil, in 

termijnen worden betaald. Bij inschrijving wordt 

gevraagd of u bereid bent dit te betalen en 

ondertekent u een document waarmee u 

verklaart de bijdrage jaarlijks te zullen betalen. 

In overleg met de MR zijn de bedragen voor de 

ouderbijdrage vastgesteld  voor het schooljaar 

2020-2021. 

1 kind                                    € 80,- 

2 kinderen                          € 135,- 

3 kinderen                          € 175,- 

4 of meer kinderen         € 225,- 

 
  
Personeel  even voorstellen:  
Hallo allemaal, 

mijn naam is Yvette Gieles en ik loop de 

komende maanden stage in groep 3 bij juf 

Lolita. Ik doe de verkorte deeltijdopleiding 

aan de iPabo en ben inmiddels ongeveer op 

de helft. Ik heb heel veel zin in deze stage, 

want groep 3 is voor veel kinderen een 

bijzonder, maar ook best een spannend 

jaar. Leren lezen, schrijven en rekenen is 

vaak leuk en soms moeilijk. In deze stage 

hoop ik veel te leren over wat jonge 

kinderen nodig hebben om naar hun eigen 

vermogen lekker te leren en zich te 

ontwikkelen. Het onderwijs is mijn ‘tweede 

loopbaan’, eerder werkte ik lange tijd in de 

cultuursector als beleidsadviseur, 

redacteur en onderzoeker. Dat was leuk, 

maar nu ben ik op weg naar iets wat ik 

eigenlijk altijd al later had willen worden 

en dat is natuurlijk nog leuker. 

 



 
Overblijven maar dan anders: 
Hallo allemaal, 

Wij zijn Scrooge Sporkskslede en Asmara 

Heyden van LUFIT. 

Wij vinden het leuk om kinderen op 

dinsdag en donderdag in beweging te 

houden met diverse sport- en 

denkspelletjes. Hun motoriek te stimuleren 

maar ook met elkaar te leren omgaan. 

Denk hierbij aan communiceren onderling, 

verantwoordelijkheid nemen enz.  

Kortom spelenderwijs voorbereiden op de 

toekomst. 

 

 
 

Alleen naar huis? 
Vanaf groep 5 mogen de kinderen in 

principe alleen naar huis lopen. Vindt u dat 

uw kind in een lagere groep alleen of in 

een hogere groep juist niet alleen naar huis 

mag? Wilt u dit dan even melden bij de juf 

of meester van uw kind én bij de 

administratie? 

 
 

 
 
 

 
Ziekmeldingen: 
Als uw kind ziek is kunt u dit melden via de 

mail. Ook als u een vraag wil stellen aan de 

leerkracht kunt u onderstaand mailadres 

gebruiken. 
groep12A@bselout.nl 

groep12B@bselout.nl  

groep3@bselout.nl   

groep4@bselout.nl  

groep5@bselout.nl   

groep6@bselout.nl  

groep7@bselout.nl   

groep8@bselout.nl   

groepnk@bselout.nl   

 

 

 

Website: 
Voor veel informatie kunt u hier altijd op 

kijken! www.bselout.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Elout 

mailto:groep12A@bselout.nl

