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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief September 2022nr. 1 

  

Start van het nieuwe schooljaar 
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart, in alle groepen 

wordt alweer hard gewerkt. Ook wordt er gewerkt aan een 

goede groepsvorming en een veilig klimaat. 

 
Afgelopen maandag hebben we de meeste ouders mogen 

begroeten op de informatieavond. Het was fijn om kennis te 

maken en ouders die mij nog niet hebben gezien, de hand te 

schudden. Geldt dat niet voor u en hebt u toch de behoefte om 

even kennis te maken, dan bent u uiteraard van harte welkom. 

Ook in de groepen hebben de leerkrachten zich voorgesteld en is 

er veel informatie gedeeld. Hebt u dit gemist dan is het 

belangrijk om deze nog op te vragen. 

  

Inmiddels komen er al weer ziekmeldingen binnen en is het goed 

om de afspraken rond Corona nog even op te frissen. 

• Als uw kind verkouden is en koorts heeft blijft het thuis, 

met een test kunt u zien of er sprake is van Corona. 

• Als de test positief is, dan blijft uw kind thuis totdat het 

24 uur klachtenvrij is.  

• Gezinsleden hoeven niet in quarantaine 

Testmateriaal is eventueel op school verkrijgbaar. 

Natuurlijk wordt er op school extra aandacht besteedt aan 

handen wassen en hygiëne. 
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Maandag hebben we elkaar een gelukkig nieuw schooljaar 

toegewenst en ook op deze plek wil ik u, de leerlingen en 

collega’s dat toewensen! 

 

Hartelijke groet, 

Namens Lieke Bouber, 

 

Lineke de Jong 

 

 

Aanvulling op de kalender in de schoolgids 
In de schoolgids staan de inloopochtenden nog niet vermeld. 

Deze worden gehouden op: 

Maandag 17 oktober 2022 

Woensdag 16 november 2022 

Woensdag 18 januari 2023 

Donderdag 16 februari 2023 

Vrijdag 17 maart 2023 

Maandag 17 april 2023 

Dinsdag 23 mei 2023 

Woensdag 21 juni 2023 

U bent op deze ochtenden van harte welkom om in de klas te 

komen kijken van 8.20-8.45 uur. 

 

 

Kinderen brengen en halen 
Als u uw zoon of dochter naar school brengt met de auto wilt u 

deze dan parkeren aan de kant van de schuren op het 

schoolplein (flat). Aan de andere kant van het schoolplein 

(Wielewaalstraat) worden de leerlingen gebracht en gehaald met 

de taxi. 

Zo houden we het overzichtelijk op het plein. 

 

Bij het ophalen van uw zoon of dochter vragen wij u om het 

schoolplein pas om 14.15 te betreden. Zo kunnen de kinderen van 

de onderbouw nog fijn buitenspelen en raken de kinderen in de 

klassen niet afgeleid tijdens de les. 
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EU Schoolfruit 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 

2023 krijgen de kinderen op school 

gratis 3 porties groente en fruit per 

week. De school doet namelijk mee 

aan EU-Schoolfruit. De vaste 

groente- en fruitdagen zijn woensdag, 

donderdag en vrijdag.  

 

 

Bericht van de Kinderraad  
Op 7 september zijn de verkiezingen voor de Kinderraad. Ieder 

kind mag zich verkiesbaar stellen voor een plekje in de 

Kinderraad. Deze kinderen mogen zichzelf aan hun klas 

presenteren en vertellen waarom zij een geschikte kandidaat zijn 

voor de Kinderraad.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we de Kinderraad aan u 

voorstellen. 

 

Groetjes namens de Kinderraad, 

 
Juf Michelle en juf Jola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 12 september 

komt de 

schoolfotograaf. 
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Jeugdfonds sport & educatie 

 
 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan 

kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / 

het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook 

kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een 

sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. 

 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden 

door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 

kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je 

kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een 

aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem 

die mee naar de afspraak met de intermediair. 

Onze intermediair is: Lieke Bouber 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis 

van de hoogte van de contributie / het lesgeld en 

eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van 

de aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan 

de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt 

eventueel ook een waardebon voor attributen die 

ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. 

De intermediair kan daar meer over vertellen. 

 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur? Lees hier verder.   

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Schoolvakanties, studie- en roostervrije dagen 

schooljaar 2022-2023 

 
Wijzer Studie dag, leerlingen 

vrij 
vr 07-10-2022    

Herfstvakantie ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij di 15-11-2022    

Sinterklaas, leerlingen vrij 

vanaf 12.30 uur 
ma 05-12-2022    

Kerstvakantie ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 13-02-2023    

Voorjaarsvakantie ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 

Roostervrije dag, leerlingen vrij do 06-04-2023    

Paasweekeinde vr 07-04-2023  t/m ma 10-04-2023 

Sportdag leerlingen vanaf 12.30 

uur vrij 
vr 21-04-2023    

Meivakantie (incl. Koningsdag) ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 

Hemelvaartsvakantie do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023 

Pinksteren ma 29-05-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-06-2023    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 07-07-2023    

Zomervakantie ma  10-07-2023 t/m vr 18-08-2023 

 
U kunt de schoolvakanties ook terugvinden op de website of de 

schoolapp. Vanuit de schoolapp kunt u ook de vakanties 

synchroniseren in uw agenda op de telefoon. 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende maand. Houdt u 

de informatie vanuit school goed in de gaten 

 

 

 

 

AGENDA SEPTEMBER 2022 

do 1  

vr 2  

za/zo 3/4  

ma 5 
Informatieavond 

Start eu schoolfruit 

di 6  

wo 7 Verkiezingen Kinderraad 

do 8  

vr 9  

za/zo 10/11  

ma 12 Schoolfotograaf 

di 13  

wo 14 World Clean up Day 

do 15  

vr 16  

za/zo 17/18  

ma 19  

di 20  

wo 21  

do 22  

vr 23  

za/zo 24/25  

ma 26 Oranje: bibliotheek, klassikaal ruilen 

di 27 Rood: bibliotheek, klassikaal ruilen 

wo 28 Violet: bibliotheek, klassikaal ruilen 

do 29 Groen: bibliotheek, klassikaal ruilen 

vr 30  


