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AGENDA 

23 augustus  Eerste schooldag 
Vanaf 6 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
7 + 10 september Screening schoolverpleegkundige (groep 7) 
16 september  Voorstelling groep 3 en 4 
20 september  20.00 uur AC vergadering 
   20.00 uur MR vergadering 
29 september  Start Kinderpostzegels 

WELKOM 

De komende periode komen Eline, Merijn, Eline, Jayden, Mees, 
Lotte, Liam, Julian en Thijs bij ons op school. Wij wensen jullie 
veel plezier! 

NIEUW SCHOOLJAAR 

Een nieuw schooljaar staat weer voor de boeg. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen ge-
nieten van een fijne vakantie thuis of elders. Afgelopen week zijn de meesters en juf-
fen weer volop aan de gang geweest om er voor te zorgen dat de klassen weer in orde 
zijn en alles voor de nieuwe groep klaar ligt. We hebben er in ieder geval zin in om de 
kinderen te verwelkomen!  

EERSTE SCHOOLDAG 

De eerste schooldag worden de leerlingen van groep 1 t/m groep 3 op het schoolplein 
opgevangen. Groep 1 en 2 worden door juf Inge en juf Renee aan de Molenstraatkant 
opgewacht en groep 3 zal aan de kant van de hoofdingang opgevangen worden door 
juf Jodi en juf Maria. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen zelfstandig de school in 
lopen naar hun groep. Daar staat de leerkracht bij het lokaal op hen te wachten.  
Helaas kunnen we u als ouder nog niet verwelkomen in de school bij het naar binnen 
brengen van de kinderen. Omdat we dan de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen 
tussen de volwassenen. Zodra dit weer kan, brengen we u hiervan op de hoogte.  

STARTGESPREKKEN 

Omdat we het contact met u als ouder erg belangrijk vinden, starten we in de 3e en 4e 
week met startgesprekken. Voor het startgesprek wordt u als ouder(s) samen met uw 
kind uitgenodigd om nader kennis te maken en evt. afspraken te maken voor de rest 
van het schooljaar. De uitnodiging volgt via de groepsleerkracht.  

SCREENING SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE 

De schoolverpleegkundige komt jaarlijks de leerlingen uit groep 2 en 7 screenen.  Dit 
kunt u vergelijken met de screeningen vanuit het consultatiebureau. Hiervoor krijgt u 
bericht in het Mijn Kinddossier van de GGD.  
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JARIGEN 

In de komende periode  zijn 
de volgende leerlingen/ 
leerkrachten jarig: 

Saar, Maxim, Roos, Jaime, 
Hidde, juf Maria, juf Nena, 
Saar, Roan, Stan, Niek, Ma-
ya, Rubi, Giel, Amy, Noah, 
Marit, Ilse, Emy, Jurre, Ma-
rit en Daan 

Alvast een fijne verjaardag! 

Alle kinderen en 

leerkrachten die ind e 

vakantie jarig zijn geweest, 

nog van harte! 

GOUDEN WEKEN  

De periode tot aan de herfstvakantie staat bij ons in het teken van de “Gouden We-
ken”. De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, de 
interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een 
fijne sfeer in de groep heerst; een heel schooljaar lang. Het accent ligt dan op groeps-
vormende activiteiten en afspraken maken met elkaar. Tijdens deze Gouden Weken 
komen ook de schoolregels aan bod. De eerste twee weken zullen we dan ook extra 
aandacht besteden aan de eerste en belangrijkste regel:  
 

Wij hebben respect voor elkaar  
 

SCHOOLGIDS EN INFORMATIEGIDS  

In de bijlage treft u de school– en de informatiegids. De kalender ontvangt u zo spoe-
dig mogelijk. In de loop van volgende week krijgen de oudste kinderen van het gezin 
de informatiegids ook in papiervorm mee.  

VOORSTELLING GUPPIE 

Groep 3 en 4 starten het schooljaar met een toneel-
voorstelling genaamd “Guppie”. Het gaat over het 
volgende verhaal: 
 Door de zee zwemt een Guppie. Een heel klein 
guppie, die je makkelijk kan zien, met van die 
glimmende schubben. Ons guppie kijkt zoekend 
om zich heen. Ze is op zoek naar avontuur. Deze gup, die is niet bang. Ook niet voor 
een scherpe staart. Een vin schiet door het zeewier. Ze gaat er achteraan. Domme 
gup, wat doe je nu.... 
Guppies zijn geen vechtersbaasjes. En haaien zijn niet lief. Haaien zijn niet op zoek 
naar vriendjes. Haaien zijn op zoek naar guppies. Om te verslinden of toch niet? 
Misschien is deze haai wel lief. Als dat maar goed gaat. 

BALLON 

Voor de vakantie hebben de kinderen een ballon meegekregen met de opdracht om in 
de zomervakantie een foto te maken met deze ballon. Mocht dit gelukt zijn, dan mag 
de foto maandag of in de loop van de week mee naar school. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


