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Wat heerlijk om weer gevulde klassen te hebben! En we zien mooie dingen gebeuren. Zoals nieuwe kleuters 
die moeten wennen en op weg geholpen worden door kinderen uit groep 2. En de kinderen van groep 3 zien we 
’s morgens verwachtingsvol kijken naar de juf, benieuwd welke nieuwe letter ze gaan leren lezen.  
Volgende week zijn de startgesprekken. Een mooi moment om de leerkracht van uw kind te leren kennen en 
hem/haar meer te vertellen over uw kind. 
 
Fijn weekend. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 
 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Donderdag komt de schoolfotograaf. 

Kinderen uit groep 7 komen iets eerder zodat zij op tijd naar het zwembad 

kunnen. Zij moeten om 8:15 uur op school zijn. De kinderen uit groep 6 zijn aan 

het eind van de dag aan de beurt en gaan vanaf de hoofdlocatie naar huis. De 

fotografen hebben de hele schooldag nodig en het kan zijn dat de laatste 

broertje/zusje foto’s (met de leerlingen uit groep 6) pas na 14:30 uur gemaakt 

kunnen worden.  

 

 
SLOOP KERKGEBOUW 
Komende maandag begint de sloop van het kerkgebouw naast onze school. Er 

worden hekken met doek geplaatst om het gebouw heen. Dat betekent ook dat 

onze doorgang vanaf het kleuterplein naar het grote plein smaller wordt. Houdt u hier rekening mee als u met 

een brede fiets/kinderwagen komt? 

 

 
STARTGESPREKKEN 
Woensdag zijn de startgesprekken, inmiddels heeft bijna iedereen zich ingeschreven en de startformulieren 

ingeleverd. Mocht u het gesprek op school hebben maar ineens corona-gerelateerde klachten hebben, neem 

dan contact  met ons op, dan proberen we het gesprek online te doen. 

 

  

OUD PAPIER 
De ouderraad gaat weer oud-papier verzamelen. Met het geld kan uw vrijwillige bijdrage 

zo klein mogelijk worden gehouden. De bakken op het kleuterplein, ingang Kloosterstraat 

zijn bereikbaar van 8:00 tot 8:30 uur en na schooltijd tot 16:00 uur. Onder schooltijd staat 

bij de hoofdingang een papierbak bij de hoofdingang. 

 

 

 

LUIZENPLUIZEN 
Volgende week (of begin van de week erna) zullen alle kinderen, zoals gebruikelijk na een 

schoolvakantie weer gecontroleerd worden op luizen. Dat doen we weer op de vertrouwde manier, met een 

aantal ouders die in de klas van hun kind(eren) deze taak op zich nemen. Voor een aantal groepen zijn wij nog 

op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen helpen. Dat zijn groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 1-2D en 5B. 
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BELANGRIJKE DATA  
 
Zie ook de jaarplanning in de app. 
Maandag 30 augustus    MR-vergadering 
Woensdag 1 september    studiedag voor startgesprekken, kinderen vrij 
Donderdag 2 september   schoolfotograaf, zwemmen groep 7 
Donderdag 13 september   informatieavond VO groep 8 


