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Nieuwsbrief 1 schooljaar 19-20 

We zijn weer gestart 
Wat fijn om iedereen weer terug te zien na een heerlijke vakantie. We hopen dat iedereen lekker is 

uitgerust, vol zit met gezellige herinneringen en weer fris van start kan gaan. Wij hebben er in ieder 

geval weer veel zin in!  Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders en 

leerkrachten. We hopen dat jullie je heel snel thuis voelen op onze school.  

De school gaat iedere dag om 8.20 uur open zodat we echt om 8.30 uur met de lessen kunnen 

starten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is/zijn? 

We zorgen voor elkaar! 
Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school en er voldoende rust is om goed te 
kunnen ontwikkelen, zullen we dit schooljaar aandacht besteden aan onze vijf schoolregels. Deze 
eerste drie weken staat de schoolregel: “We zorgen voor elkaar!” centraal. In de klassen wordt hier 
extra aandacht aan besteed. Hoe doe je dat eigenlijk? En waarom is zorgen voor elkaar belangrijk? 
Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat deze regel in de school merkbaar is. Wij geven immers 
het goede voorbeeld aan onze kinderen. Over drie weken zullen we u laten weten wat de nieuwe 
schoolregel wordt. Houd hiervoor social schools in de gaten.  Mocht u daar nog geen inloggegevens 
van hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.  
 

Tandwiel 
Ook dit schooljaar is er een samenwerking met tandwiel, de jeugdtandverzorging. De eerste 
controles staan al gepland. Soms is het nodig dat u als ouder hierbij aanwezig bent. U kunt uw kind 
dan ophalen in de klas of op de afgesproken tijd aanwezig zijn.  
 

Gymdagen 

Dit schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 tot en met 8 gym van juf Loes. De gymdagen zijn op 
maandag en woensdag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen gymspullen (kleding en 
schoenen) bij zich heeft?  
Op woensdag gaat groep 4 zwemmen. De eerste les is op 11 september. De kinderen worden met de 
bus opgehaald en zijn rond 14.15 uur weer terug op school. Het kan ietsje later worden wanneer er 
vertraging ontstaat door het omkleden en/ of het busvervoer.  
 

U-pas 

Wanneer u het schoolgeld wil betalen via de U-pas, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk inleveren bij 
onze conciërge Roy. Hij zal er dan zorg voor dragen dat dit geregeld wordt.  
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Binnenkort: 
5 september: schoolfotograaf 

12 september: informatiemiddag voor groep 1 t/m 6 

26 september: studiedag 


