
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat was het weer fijn om de kinderen te ontvangen afgelopen maandag. Leuke vakantieverhalen van  

Zuid-Korea tot aan Columbia en alles wat daartussen zit. Voor sommige kinderen is de start altijd 

weer even spannend, maar na een paar minuten in de groep bij de juf of meester is dat alweer 

verdwenen en draait iedereen lekker mee in de groep. Op naar een geweldig jaar!  

Kalender 
Week van 20 september  Informatie avonden op school 

24 september   Studiedag: alle kinderen zijn vrij  

 

Informatieavond 
Beste ouders/verzorgers,  
 

U mag weer het schoolgebouw in maar we kunnen niet iedereen tegelijkertijd aanwezig laten zijn. 
Om u toch, na een lange periode van afwezigheid, te kunnen laten zien waar uw zoon/dochter in de 
schoolbanken zit en om kennis te maken met de leerkracht hebben we een gespreide avond 
ingepland. We zijn blij dat we dit zo kunnen organiseren en u weer in het schoolgebouw mogen 
verwelkomen. Het is hierbij niet mogelijk om rekening te houden met broertjes en zusjes en het kan 
dus voorkomen dat u twee avonden aanwezig kan zijn.   
 

De regels:   
 

1 Ouder per sessie, ouders worden verdeeld over 2 groepen: 
  
1e sessie/ groep: 18.45-19.30     Ouders met beginletter achternaam A t/m M  
2e sessie/ groep: 19.45-20.30  Ouders met beginletter achternaam N t/m Z  
 

Maandag 20 september 

Groep 1-2 Rupsen, Eendjes, Lieveheersbeestjes 

Groep 3 Kikkers 

Groep 4 Flamingo’s, Apen 

Groep 5 Nathalie, Irene/Lianne 

Groep 6 Luke 

Groep 8 Robin, Tino 

 

Dinsdag 21 september 

Groep 1-2 Kameleons, Zeepaardjes 

Groep 3 Hazen, Olifanten 

Groep 4 Panda’s 

Groep 5 Lindsey/Dinja 



 

 

Groep 6 Femke, Sam/Christel 

Groep 7 Aniel, Thom, Nina 

Groep 8 Miriam, Jeroen 

 

Funtastica 
Voor de groepen 7 en 8 organiseert het Lorentz Casimir Lyceum een leuke sport en spel dag. In de 

bijlage vindt u hier meer informatie over.  

Type Tuin 
Organiseert cursussen voor onze kinderen om blind te leren typen. Meer informatie vindt u in de 

bijlage.  

Trakteren 
Feestelijkheden mogen gevierd worden uiteraard. Afgelopen jaar was het niet mogelijk om te 

trakteren maar daar komt nu verandering in. Wanneer uw zoon/dochter jarig is mag er weer een 

traktatie worden uitgedeeld. Maak met de leerkracht hier een afspraak voor. Houdt hierbij wel 

rekening dat we een Gezonde School zijn en we dus graag gezonde traktaties zien. Hier vindt u een 

aantal voorbeelden: Gezonde traktaties voor op school • Juf Maike.  

Schoolzwemkampioenschappen 
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief over de kampioenschappen en op 22 september is er zelfs al een 

zwem-dag georganiseerd.  

Basisschool Schaatsfestijn 19 november 
Met de temperaturen van afgelopen week al nadenken over het schaatsfestijn is toch bijzonder. 

Maar het kan maar vast in de agenda staan. Op 19 november wordt er het basisschool schaatsfestijn 

georganiseerd. In de bijlage vindt u meer informatie. 

Groet, 

Team St@rtbaan 

https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/

