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Nieuwsbrief 1                                                          augustus 2020 
 
Agenda: 
31 augustus: Start schooljaar! 

14 sept. t/m 18 sept: 

kennismakingsgesprekken (telefonisch/ 

teams) 

21 sept t/m 25 sept: Week tegen pesten 

23 september: kinderpostzegelactie groep 8 

25 september: studiedag (kinderen vrij) 

 

Start schooljaar 

We gaan weer beginnen!! De leerkrachten 

hebben deze week hard gewerkt om het 

lokaal in orde te brengen. Maandag 

verwachten we alle kinderen weer op school.  

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben 

gehad!! We gaan er een mooi en leerzaam 

jaar van maken. 

 

 
 

Overblijf 

Vanaf 31 augustus zal de overblijf weer gaan 

draaien zoals we gewend zijn. Meester Rajko, 

meester Anderson en meester Jeremy zullen 

samen met de overblijfmoeders de overblijf 

gaan draaien. We wensen ze veel plezier!! 

 

Juf Manders naar 1B 

Juf Manders zal vanaf 1 september op 

woensdagochtend als klassenassistent 

verbonden zijn aan groep 1B. 

We wensen haar veel plezier op de CBS 

Beatrix. 

 

Kennismakingsgesprekken 

De kennismakingsgesprekken zullen de 

leerkrachten gaan voeren via de telefoon of 

via het programma Teams op de computer. U 

wordt hiervoor uitgenodigd door de 

leerkracht. 

 

Veiligheid 

Ook dit jaar zijn er speciale ingangen voor 

iedere groep. Deze ingangen staan duidelijk 

aangegeven in het informatieboekje. Ook de 

aangegeven looproutes moeten weer worden 

aangehouden. Zo kunnen we de veiligheid 

voor iedereen waarborgen.  

Sommige ouders namen nog wel eens de 

tegengestelde route. Dit levert vragen op en 

kan leiden tot het niet brengen van kinderen 

naar school. Dit is niet wenselijk. Wilt u zich 

vooral aan de looproutes houden! Breng uw 

kind tot aan het hek, neem afscheid en ga 

direct naar huis. Voorkom dat u lang bij het 

hek blijft staan. 

 

AVG 

Alle kinderen krijgen weer een 

toestemmingsverklaring mee die u moet 

invullen en ondertekenen. Dit vanwege de wet 

op de privacy. 

 

Controle gegevens 

De kinderen krijgen een formulier mee ter 

controle van uw gegevens. Deze moet u 

invullen en zo spoedig mogelijk weer inleveren 

bij de groepsleerkracht. 

 
Jeannet van den Berg en Albert-Jan Wink 
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