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NIEUWSFLITS 
 

Luizencontrole 
Elke maandag na de vakantie zal de luizencontrole weer plaatsvinden.  
Gelukkig zijn we dit schooljaar luisvrij gestart! We zijn nog wel op zoek naar ouders 
die hierbij willen helpen. U kunt zich opgeven via wmolenaar@o2a5.nl 
 
Website 
Onze nieuwe website is online! https://obs-giessen-oudekerk.nl/ 
Er moet nog wel het één en ander aangepast worden aan de inhoud, dit wordt z.s.m. 
opgepakt. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij deze uiteraard graag. 
 
Informatieavond 
 Op maandagavond 6 september informeren wij u als ouders over de inhoud van de 
lessen en wat u kunt verwachten dit schooljaar. 
Groep 1 t/m 4: 18.00 – 18.30 uur 
Groep 5 t/m 8: 18.30 – 19.00 uur 
We vernemen graag of u aanwezig kunt zijn tijdens deze informatiebijeenkomst. De 
leerkrachten zullen u via Parro vragen om aan te geven of u wel of niet aanwezig bent. 
De huidige Corona-maatregelen zorgen er voor dat 1 ouder naar de informatieavond kan 
komen. Op deze manier kunnen wij zorgen dat er onderling voldoende afstand gehouden 
kan worden.  
 
Gymtijden 
Op vrijdagmiddag om 12.30 uur zullen de leerlingen met de bus naar de gymzaal in 
Giessenburg vertrekken. Wilt u weer voor goede gymkleding en gymschoenen zorgen 
(geen zwarte zool)? 
 
Communicatie 
Inmiddels maken we van verschillende communicatiemiddelen gebruik, zoals mail, app, 
parro etc. Wij zouden het als team heel prettig vinden om daar afspraken over te maken.  
Ziektemeldingen alleen telefonisch via het schoolnummer 0184-652559, omdat mail 
en Parro niet altijd ‘s ochtends vroeg gelezen worden in verband met de 
voorbereidingen van de dag. 
Doktersbezoek / tandarts etc., kan per mail of via Parro worden doorgegeven. 
(probeert u deze afspraken na schooltijd te plannen?) 
De agenda zal via deze nieuwsbrief en via de agenda in Parro gecommuniceerd 
worden en niet meer via de website.  
 
Schoolbrengweek 
Tijdens de Schoolbrengweek van 13 t/m 17 september roepen scholen de ouders en 
leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te gaan.  
Want lopen of fietsen naar school is: 

- Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 
- Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
- Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen, 
- Goed voor het milieu, 
- ... en het is nog eens leuk ook! 

DOET U OOK MEE!!!!??? 

https://obs-giessen-oudekerk.nl/
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Met vriendelijke groet,  
het team 
 
Onderstaande mailadressen en werkdagen met ingang van schooljaar 2021-2022 
 
Juf Ilse:  ihagoort@o2a5.nl   (ma-di) 
Juf Claudia:   cmulckhuijse@o2a5.nl  (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:   dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:  lruwaard@o2a5.nl   (di-woe-do-vrij) 
Directie:        jhoeksema@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 
 

6-9 Informatieavond  
1 t/m 4: 18.00 – 18.30 uur 
5 t/m 8: 18.30 – 19.00 uur 

23-9 Schoolreis groep 1 t/m 8 

4-10 Boekenpresentatie Miek-kado 

4-10 t/m 8-10 Ontwikkelingsgesprekken  

6-10 Start Kinderboekenweek 

7-10 Opa en oma dag (onder voorbehoud) 

14-10 Algemene Ouderavond (onder voorbehoud) 

15-10 Poetsuurtje 

25-10 Hoofdluiscontrole 

5-11 Studiedag cluster, leerlingen vrij 

3-12 Sinterklaasfeest, geen gym 

23-12 Kerstdiner 

24-12 Poetsuurtje 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 
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