
 

 

 

Nieuwsbrief  
  Vrijdag 10 september 2021 
 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Oudermiddagen 
- Ontbijt en slaap 
- Spelbegeleiding TSO 

 

Belangrijke data 
- Ma 13 sept: bezoek OBA gr 5 
- Di 14 sept: inloopspreekuur OKA 
- Wo 15 sept: Studiedag 

OB; leerlingen groepen 1/2a + 
1/2b hele dag vrij 

- Do 16 sept: DKJL gr 6-7-8 
- Vr 17 sept: MR vergadering 
- Ma 20 sept: Vakantieschool Taal 
- Ma 20 sept: start Talententent 
- Di 21 sept: inloopspreekuur OKA 
- Do 23 sept: DKJL gr 6-7-8 
- Do 23 sept: Oudermiddag  
- Vr 24 sept: Leerlingenraad 
- Vr 24 sept: Nieuwsbrief 
- Ma 27 sept: Vakantieschool Taal 
- Di 28 sept: inloopspreekuur OKA 
- Do 30 sept: Debatbattle DKJL  gr 

6-7-8 
- Do 30 sept: Oudermiddag 
- Vr 1 okt: Amsterdamse 

Olympische Dagen 
 

Oudermiddagen 
In de jaarplanning staan op donderdag 23 
en donderdag 30 september de eerste 
Oudermiddagen gepland voor alle 
groepen. Onder de huidige Coronaregels 
is het echter nog steeds niet mogelijk om 
groepen ouders veilig op school te 
ontvangen. Deze oudermiddagen kunnen 
daarom niet plaatsvinden zoals eerder 
gepland, maar de leerkracht van uw kind 
zal u binnenkort op een andere wijze 
informeren over zaken vanuit de groep 
die voor u in deze periode relevant zijn. 
 

 

 
 
Ontbijt en slaap 
In gesprekken met kinderen in de klas 
komen (vaak spontaan) allerlei zaken 
naar boven die de kinderen in hun 
dagelijks leven meemaken. Zo kwamen 
we er onlangs in enkele klassen achter 
dat een flink aantal kinderen ’s morgens 
thuis niet ontbijt en dat een andere groep 
leerlingen regelmatig veel te laat naar 
bed gaat. 
U begrijpt ongetwijfeld dat honger en 
vermoeidheid niet helpen als je je energie 
en concentratie de hele dag hard nodig 
hebt om te kunnen spelen en leren. Dus 
daarom deze klemmende oproep: doe 
uw kind een plezier en zorg dat hij of zij 
zoveel mogelijk goed uitgerust en met 
een gevulde maag naar school vertrekt! 

 
Spelbegeleiding TSO 
Tijdens de TSO op het Nikeplein van gr 5 
t/m 8 gaan we binnenkort weer starten 
met dagelijkse sport- en spelbegeleiding 
door stagiaires van de MBO-Opleiding 
Sport en Bewegen. Zij zullen samen met 
de kinderen allerlei sport- en spelvormen 
gaan uitvoeren en daarmee de kinderen 
nog meer activeren tot plezier in het 
bewegen. Ook op het kleine plein (de TSO 
van gr 1-2-3 en 4) zullen binnenkort 
dagelijks stagiaires actief zijn om met 
onze jongste kinderen sport- en 
spelvormen te beoefenen.  
 

Kalenders 
Met enige vertraging gaan vandaag de 
papieren schoolkalenders met alle oudste 
kinderen van elk gezin mee naar huis toe. 
 

  
  
 Fijn weekend allemaal!  
   Rob van Beek   


