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EEN GOED BEGIN...
‘s Ochtends gewekt moeten worden door de wekker, misschien wel een beetje
gehaast aan het ontbijt, (net) op tijd in auto/busje of fiets met een gevulde tas
onderweg naar school… Heel herkenbaar of inmiddels alles al strak georganiseerd? Heel logisch want voor iedereen zijn de eerste weken weer wennen en
zorgen dat je het ritme kunt pakken...
We zijn erg tevreden over de eerste weken. Uiteraard kost dit wat meer energie
voor sommigen en kost het wel wat moeite, maar wij weten ook dat door volhouden/doorzetten, veel/meer ondertiteling en afwisseling tussen werken/
beloning het alleen maar makkelijker zal worden!
Binnen school zijn we blij dat de COVID-19 maatregelen steeds wat meer versoepelen en in de school ook steeds meer mogelijk is. Hier zijn we blij mee en
we zien dat dit de uitvoering van ons werk ten goede komt. Zo zal de ouderinformatieavond van 16 september mogelijk in twee shifts plaats vinden en kunt
u zich opgeven bij de groepsleerkracht. Ook bent u weer welkom in de school
maar wijzen wij wel op de 1,5m. afstand en kan er door de kinderen weer vrijblijvend getrakteerd worden.
Maar ook het improvisatietheater van de Clini clowns op donderdag 16 of 23
september kan weer plaats vinden. Tijdens zo’n voorstelling proberen de clowns
samen met de kinderen een fantasie voorstelling te maken. Deze zelf te creëren
theatervoorstelling vindt plaats in de gymzaal en op deze twee dagen zal er dan
ook geen LO-les worden gegeven. De groepsleerkracht
en vakleerkracht LO ondersteunen en nemen ook deel
aan de voorstelling.
De kinderboekenweek (thema: ‘worden wat je wil’ ) zal op school de nodige
aandacht krijgen en mogelijk worden afgesloten met een bezoek van u middels
een inloop-/doorloopavond. Hierover moeten we nog een besluit nemen en
kijken naar de mogelijkheden.

BELANGRIJKE
DATA:
Donderdag 16 september
2021
Ouderinformatieavond
19.30uur
(denk aan het aanmelden)
Donderdag 9 september 2021
Kick off IMC Basis lessen
(wekelijkse lessen starten op donderdag 23 september 2021)
Donderdag 16 september
2021
Bezoek Cliniclowns groep 7 en 8
Donderdag 23 september
2021
Bezoek Cliniclowns groep 3 t/m 6
Maandag 27 september 2021
&
Donderdag 30 september
2021
Luistergesprekken
(uitnodiging volgt)
Donderdag 14 oktober 2021
Inloop avond ter afsluiting van de
kinderboekenweek.
(afhankelijk v/d COVID
ontwikkelingen en mogelijkheden)
Vrijdag 8 oktober 2021
Workshop KidzKlix groep 6A
Vrijdag 15 oktober 2021
Workshop KidzKlix groep 6B
18 oktober t/m 22 oktober
Herfstvakantie

Ook KidzKlix (fotografieproject groep 5 en 6) staat gepland rond de herfstvakantie. Hierbij komt een professioneel (natuur) fotograaf een workshop fotografie aanbieden aan de middenbouw groepen.

Vrijdag 29 oktober 2021
Workshop KidzKlix groep 5
Maandag 8 november 2021
Studiedag (leerlingen vrij)

CONTROLE GEGEVENS & TOESTEMMINGS FORMULIER(EN)
Ook dit schooljaar vragen wij u om de gegevens te controleren en toestemming te geven voor het wel/niet maken van beeldmateriaal. U
kunt dit controleformulier tijdens de ouderinformatieavond invullen, ondertekenen en/of inleveren. Ook zou u dit thuis kunnen doen en
het formulier aan uw kind mee kunnen geven.
Het is belangrijk dat wij over de juiste, meest actuele, gegevens beschikken zodat we elkaar goed kunnen bereiken. Wij verwerken deze gegevens in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en zullen, na invoering van PARRO, via deze bij ons bekende gegevens de inloggegevens verzenden.
Voor de leerlingen in groep 7, groep 7/8 en groep 8 is het noodzakelijk dat naast dit controleformulier nog een apart toestemmingsformulier voor de IMC Basis lessen wordt ingevuld. Het inleveren van dit toestemmingsformulier kan op dezelfde manieren als het controle formulier.

VAKANTIEROOSTER EN KLASBEZETTING
Vakanties 2021 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e
Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2de Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021 2022

Maandag 18-10-2021
Maandag 27-12-2021
Maandag 28-2-2022

t/m
t/m
t/m

Vrijdag 22-10-2021
Vrijdag 7-1-2022
Vrijdag 4-3-2022

Vrijdag 15-4-2022

t/m

Maandag 18-4-2022

Maandag 25-4-2022
Donderdag 26-5-2022
Maandag 6-6-2022
Vrijdag 08-7-2022

t/m
t/m

Vrijdag 6-5-2022
Vrijdag 27-5-2022

t/m

Vrijdag 19-8-2022

Maandag 8 november 2021
Woensdag 16 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022

… IS HET HALVE WERK

3/4
5
6A
6B
7
7/8
8

Marjolein Collignon en Rianne de Vos
Kimberley Haasnoot en Nico Stam
Hielke Elferink en Imko van der Es
Monica Heldoorn en Imko van der Es
Jaco van Riessen en Paula Haanschoten
Maarten van de Beld en Karin Top
Anne Zwart

Het komende schooljaar zal echt weer de nodige uitdagingen geven en met elkaar willen wij er voor gaan zorgen dat uw
kind met veel plezier naar school mag gaan en mooie (leer) ervaringen mag opdoen.
Uiteraard willen we als team aan verschillende doelen gaan werken en geven daarvan in de schoolgids een aantal voorbeelden. Deze is te vinden op de website of ligt op de ouderinformatieavond voor u klaar.
Daarnaast zullen wij u via deze nieuwsbrief en/of mailwisseling vanuit de leerkracht op de hoogte houden van mogelijke
vernieuwingen en/of veranderingen. Uiteraard is uw inbreng hierbij wenselijk en we hopen dan ook dat u, mochten er
vanuit u ideeën of suggesties zijn, ze aan ons laat weten.
Als afsluiting kunnen wij u het heugelijke nieuws melden dat de drie zwangere collega’s tijdens de zomervakantie zijn
bevallen. Ze hebben het allemaal goed en genieten volop van het verlof.
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