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AGENDA
MR (19:30 uur)
INFO-MIDDAGEN(Zie
verder deze
Nieuwsbrief)
Dinsdag 20 sep
GMR
Donderdag 29 sep Koffieochtend (Zie
verder deze
Nieuwsbrief
Dinsdag 13 sep
Woensdag 14 sep

INFORMATIEMIDDAG
Op woensdag 14 september staat de
informatiemiddag gepland. De ouders
krijgen van de leerkracht de juiste tijd. We
hebben een rooster gemaakt zodat ouders
met meerdere kinderen alle klassen kunnen
bezoeken.
13:00-13:25 uur
13:30-13:55 uur
14:00-14:25 uur
14:30-14:55 uur

groepen 1-2
groepen 3 en 4
groepen 5 en 6
groepen 7 en 8

STUDIEDAGEN
Maandag 3 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Vrijdag 18 november 2022
Vrijdag 23 december 2022
Woensdag 15 februari 2023
Maandag 26 juni 2023
Dinsdag 27 juni 2023

VAKANTIES
Maa 17 okt t/m vrij 21 okt
Maa 26 dec t/m vrij 06 jan
Maa 27 feb t/m vrij 03 maa
Vrijd 07 apr t/m maa 10 apr
Maa 24 apr t/m vrij 05 mei
Don 18 mei en vrij 19 mei
Maa 29 mei
Maa 24 jul t/m vrij 01-09

HERFSTVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
VOORJAARSVAK
PAASVAKANTIE
MEIVAKANTIE
HEMELVAART
PINKSTEREN
ZOMERVAKANTIE

BEZORGDHEID
De scholen in heel Nederland zijn weer
begonnen. Dat is heel fijn, maar er is ook
reden tot bezorgdheid. In heel Nederland en
9000(!!!) leerkrachten voor het
basisonderwijs tekort; alleen al in
Amsterdam zijn meer dan 500 vacatures.
Een ernstige situatie waarmee we serieus
rekening moet gaan houden. Wanneer een
leerkracht zich ziek meldt ga ik direct kijken
of ik inval kan organiseren. Soms lukt dat,
maar soms ook niet. Dan wordt de klas
verdeeld. De dag(en) daarna zullen we de
ouders moeten vragen om een kind thuis te
houden. Dat is echt nood maatregel. U heeft
altijd een dag om opvang te organiseren. Ik
adviseer u dan ook om je eigen backup te
gaan regelen.

BACKUP ORGANISEREN
Dat kan bijvoorbeeld door familie in te
schakelen of met andere ouders een en
ander te organiseren ik heb begrip voor de
problemen waar ouders mee
geconfronteerd worden, maar zoals ik
eerder aangaf er is een tekort van 9000
leerkrachten.
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29 SEPTEMBER KOFFIEOCHTEND
Donderdag 29 september organiseert de
school van 8:45 uur tot 9:45 uur een koffie
ochtend voor ouders. Op die ochtend zal
meester Mario een en ander over de school
vertellen en kunt u ook vragen stellen.
Wanneer u zelf een idee heeft om
onderwerpen aan de orde te laten komen
kunt u dit op die ochtend aangeven.

SCHOOLTUINEN
Het was weer een hele gezellige les op de
schooltuin. De kinderen hebben onder
andere een mooi boeketje voor thuis
gemaakt en ook weer geoogst.

VAN DE KLEUTERGROEPEN
Vorige week zijn de kleuterklassen gestart
met het thema 'nieuwschooljaar.'
De leerlingen hebben leren vouwen, nieuwe
woorden geleerd en natuurlijk de nieuwe
regels geleren. De leerlingen hebben hard
hun best gedaan deze week, op naar een
top jaar!
Groetjes de kleuterjuffen

SPORTNIEUWS
Gymrooster Dinsdag
8.30 - 9.15 8
9.15-10.00 7
10.00-10.45 6
11.15-12.00 4
13.00-13.45 3a
14.00-14.45 3b
Gymrooster Vrijdag
8.30-9.15
3a
9.15-10.00 3b
10.00-10.45 4
11.00-11.45 5
11.45-12.30 6
13.15-14.00 7
14.00-14.45 8
Groep 5 heeft 1 x gym en 1x zwemmen
De kinderen van groep 8 lopen dinsdag door
de hoofdingang door naar de gymzaal
De kinderen van groep 3a lopen op
vrijdag door de hoofdingang zelfstandig
door naar de gymzaal.
Het is belangrijk voor deze 2 groepen dat de
kinderen om 8.20 of 8.25 uur in de
kleedkamer zijn zodat ze om 8.30 uur
kunnen spelen en sporten.
KLAUTERRAAM
De kinderen van groep 1 en 2 klimmen,
klauteren, springen , rennen en spelen graag
op hun mooie avontuurlijke speelplaats.
Maandag 12 september wordt er in de
speelzaal een prachtig klimraam geplaatst
met glijbanen en klimladders. De kinderen
kunnen dan ook binnen nog beter
bewegen.
Sportieve groet
Everard Luijckx (gymleraar)

