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IN HET NUMMER VAN DEZE WEEK:

NIEUW SCHOOLJAAR
door  L isette  Braaksma

Als team zijn wij met elkaar afgelopen week gestart. Wij
hebben de school in orde gemaakt, om zo alle kinderen
aankomende maandag te kunnen ontvangen. 

Afgelopen vakantie even helemaal los, van alles. Met mijn
voeten in het zand, uitzicht vanaf een cliff over de zee.
Heerlijk golfsurfen, wandelen in de bergen. Wat vind ik
Spanje toch een heerlijk land. Met frisse zin en nieuwe
inspiratie kijk ik uit naar het nieuwe schooljaar. 

Tijdens de gezamenlijk start, gesterkt door een kopje koffie,
hebben wij met zijn allen stilgestaan bij Juf Barbara. Bij haar is
vlak voor de zomer kanker geconstateerd. Zij zit nu in een
intensief behandeltraject. Wij wensen haar en haar naasten
veel sterkte en kracht toe. Mocht u een bericht willen sturen
of iets willen geven aan Juf Barbara, dan kunt u dit op school
afgeven. Wij zorgen ervoor dat het bij haar terecht komt. 

Ik wens u een fijn weekend en tot maandag. 

 
 

. . .LEKKER IN JE VEL EN OPTIMAAL PRESTEREN!
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AGENDA

Hieronder de belangrijkste data voor de komende 2 weken.
Aan het einde van de tweede schoolweek staan alle
activiteiten in Parro.

Eerste schooldag                
Maandag 29 augustus 2022

Ouderinfo avonden (tijden volgen nog)
Dinsdag 6 september, groep 5 t/m 8.
Donderdag 8 september, groep 1 t/m 4

Kijkochtend 1, 8.15 - 8.30
Maandag 19 september

Hieronder ziet u alle vrije dagen inclusief de studiedagen.
Herfstvakantie                   
Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2022

Studiedag (leerlingen vrij)
Maandag 24 oktober 2022

Kerstvakantie                     
Vrijdag 24 december 2022  t/m zondag 8 januari 2023

Meer Primair Studiedag (leerlingen vrij)
Woensdag 15 februari 2023

Voorjaarsvakantie              
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
 
Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)
Maandag 6 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen    
Vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023

Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)
Dinsdag 11 april 2023
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Meivakantie                        
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Studie en organisatiedag (leerlingen vrij)
Woensdag 17 mei 2023

Hemelvaart                         
Donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023

Pinksteren                           
Maandag 29 mei 2023

Studieweek (Leerling vrije week)                       
Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023

Zomervakantie                   
Vrijdag 21 juli 2023 vanaf 12.00 uur t/m zondag 3
september 2023

Eerste schooldag 2023 – 2024
Maandag 4 september 2023
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MAANDAG 29 AUGUSTUS
door  L isette  Braaksma

Maandag 29 augustus openen wij om 8.15 de deuren om
alle kinderen weer te mogen ontvangen. Om 8.30 starten de
lessen. 
De eerste dag van het schooljaar bent u welkom om met u
zoon/dochter mee te lopen naar de klas. Op de volgende
bladzijde ziet u een plattegrond waar welke groep zit. 

Bewegingsonderwijs
Vanaf maandag starten ook de lessen bewegingsonderwijs.
Zit u zoon/dochter in groep 1/2a, 1/2b, 3 of 4, zorgt u dat
de gymkleren mee gaan. Voor de groepen 1/2 hoeven er
alleen schoenen mee.

Coronaperikelen
Voor de vakantie heeft u zoon/dochter zelftesten mee naar
huis gekregen om te kunnen testen voordat de school weer
begint. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar het kan ervoor
zorgen dat er minder besmettingen zullen zijn op school.
Wij hebben vertrouwen in het adequaat handelen van u als 
 ouders en wij vragen u alert te zijn op de
"coronaperikelen", 

HALEN EN BRENGEN

Vanaf dinsdag 30 augustus brengen en halen wij de
kinderen zoals voor de vakantie. 

Maandag 19 september is het eerste moment voor een
"kijkje in de klas". 

Groepen 1 t/m 4
De ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen met hun
zoon/dochter naar binnen brengen en kort afscheid nemen.
Voor de groepen 1/2 geldt dat de ouders de klas in mogen
om bijvoorbeeld even samen met hun een boekje te lezen.
Voor de groep 3  geldt dat de ouders tot de herfstvakantie
mee de klas in mogen. Daarna nemen de ouders in de gang
afscheid van hun kind. Voor de groep 4 geldt dat de ouders
de kinderen gedag zeggen in de gang bij het lokaal. 

Groepen 5 t/m 8
De ouders van de kinderen in de groepen 5 t/m 8 nemen
buiten op het schoolplein afscheid van hun kind(eren). 
De leerkrachten zijn bij binnenkomst gericht op het kind.
Nog steeds kunt u vragen via de mail naar de leerkracht
sturen. Doktersafspraken en dat soort zaken kunt u zoals u
gewend bent via Parro doorgeven of geeft u een briefje mee
met uw kind. Mochten er echt dringende zaken zijn dan
kunt u uiteraard even meelopen.

Om 14.30 uur gaat de school uit (op woensdag om 12.00 u)
en lopen de leerlingen samen met de leerkracht naar het
voorplein. 

Eén keer per maand is er een mogelijkheid voor een ‘kijkje
in de klas’ voor de groepen 3 t/m 8. Dit is gedurende de
inloop van 8.15 – 8.30. De kinderen kunnen hun werkjes of
andere dingen laten zien in de klas. Deze dagen worden in
de kalender vermeld in Parro. 

Als uw kind op de fiets naar school komt, wilt u er dan a.u.b.
zorg voor dragen dat er aan het fietssleuteltje een
naamkaartje hangt. Dat is wel zo makkelijk als een sleuteltje
bij de gevonden voorwerpen komt. 

Eventuele steppen in de fietsenrekken plaatsen en niet met
skates de school in a.u.b. . 
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WAAR MOET JE ZIJN?



CREATORLAB
Door Annemarie  

We mogen weer !

Tot en met de herfstvakantie gaan allen leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 naar het Creator Lab. Dit schooljaar zal ik
wekelijks groepen ontvangen op donderdag in het Creator
Lab.

Het rooster ziet er als volgt uit de komende weken:

Week 37 t/m 39; Groepen 8 en 6
Week 40 t/m 41; Groepen 7 en 5

Activiteit; Scratch (6,7,8), Scratch junior (5)

Scratch en scratch junior zijn programmeerprogramma’s om
de leerlingen kennis te laten maken met programmeren. De
leerlingen kunnen verhalen, animaties en bewegingen
programmeren.

Kosteloos materiaal gezocht!
Ik ben momenteel opzoek naar doppen en satéprikkers.
Helpen jullie mij mee met sparen t/m de volgende
nieuwsbrief? Dan krijgen jullie dan weer een nieuwe
zoekopdracht.
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