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Opening	schooljaar		
A.s. maandag 27 augustus bent u met uw kind(eren) van harte welkom om even een kijkje te komen 
nemen in de klassen. Er staat een lekker kopje koffie of thee voor u klaar.  
Tot dan! 

Startgesprekken	
In de week van 10 t/m 14 september vinden de startgesprekken met de nieuwe leerkracht(en) van u 
kind(eren) plaats. Deze gesprekken zijn bedoeld om wederzijds informatie uit te wisselen over uw 
kind(eren), zodat we een goede start kunnen maken. Wanneer uw kind(eren) een nieuwe leerkracht 
krijgt/krijgen, dan nodigt de groepsleerkracht u uit voor een gesprek. De meeste leerlingen van groep 
4 en 5 houden dit jaar dezelfde juf (Sharina), maar kunnen uiteraard ook een startgesprek aanvragen 
als dat wenselijk is.  

Schooltijden	
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  
Middag 13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur  13.15-15.15 uur   

Nieuw	gezicht	
Op dinsdagochtend en vrijdagochtend komt juf Marjolein extra ondersteuning geven bij ons op 
school. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 



Groente-/fruit-	of	koekdag?	
Dit jaar nemen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag fruit of groente mee. Op woensdag 
en vrijdag mogen ze i.p.v. fruit/groente ook een koek meenemen. Iedere dag mogen ze iets te 
drinken meenemen. 
We gaan ook weer inschrijven voor de gratis verstrekking van groente en fruit, maar het is afwachten 
of we dit schooljaar weer worden ingeloot. 

Chromebooks	
Dit schooljaar is er voor alle kinderen in groep 4 t/m 8 een Chromebook beschikbaar. Ze krijgen er 
ook oordopjes bij. Mocht de voorkeur uitgaan naar een koptelefoon, dan mogen die meegenomen 
worden van thuis. 

Het	nieuwe	schooljaar…	
Wilt u zorgen voor: 

- passende gymkleren en gymschoenen voor uw kind(eren)? 
- een etui als u kind naar de middenbouw/bovenbouw gaat? 

Gym	
Dit schooljaar worden op donderdag de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht gym, meester 
Eric Willemse. 
De kleuters starten die dag met gym en ze worden om 8.30 uur in gymkleding in de klas verwacht! 
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen en gymkleding weer in de kluisjes komen te liggen? 

Jarige	jobs	en	Jetten	
            
   
 

 
   
 

 
13 september Thorben uit groep 3  
19 september Izzie uit groep 6 
23 september Sam uit groep 2  
25 september Jarl uit groep 6 
27 september Jaylinn uit groep 2 

   
   
   

	

	



Belangrijke	data	(deze	kunnen	gedurende	het	schooljaar	aangevuld	
worden)	
Maandag  27 augustus  alle groepen Eerste schooldag 
Maandag  10 september t/m alle groepen  Startgesprekken 
Vrijdag   14 september  
Maandag  15 oktober  alle groepen  Algemene Informatieavond (19.30-21.30 uur) 
Maandag  22 oktober t/m  alle groepen Herfstvakantie 
Vrijdag   26 oktober  
Woensdag  7 november   alle groepen  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag  28 november  alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Maandag  3 december  alle groepen  Sinterklaas (continurooster 8.30-14.00 uur) 
Woensdag 19 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Donderdag   20 december  alle groepen  Kerstviering 
Maandag  24 december t/m  alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   4 januari 
Vrijdag   15 februari  alle groepen  Talentenshow 
Woensdag  20 februari   alle groepen  Koffieochtend 
Donderdag  21 februari  alle groepen  Rapport mee naar huis 
Vrijdag   22 februari  alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  25 februari t/m  alle groepen  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag   1 maart  
Maandag  4 maart t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   8 maart  
Vrijdag   15 maart   alle groepen  Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag 
Woensdag   17 april   alle groepen Pasen  
Donderdag 18 april   alle groepen Vrij (studiedag) 
Vrijdag   19 april   alle groepen  Vrij (Goede Vrijdag) 
Maandag  22 april   alle groepen  Vrij (2e Paasdag) 
Vrijdag   26 april   alle groepen  Koningsspelen 
Maandag  29 april t/m  alle groepen Meivakantie 
Vrijdag   3 mei  
Woensdag  22 mei    alle groepen  Koffieochtend (8.30-9.00 uur) 
Woensdag  29 mei   alle groepen  Vrij (studiedag BasisBuren) 
Donderdag 30 mei t/m  alle groepen  HePivakantie  
Maandag  10 juni      
Woensdag   26 juni   alle groepen  Schoolreis  
Woensdag  3 juli   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  8 juli t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   12 juli      
Vrijdag   12 juli    alle groepen  Bedankmoment 
Dinsdag  16 juli   groep 8  Afscheid 
Woensdag  17 juli    alle groepen  Eindfeest 
Donderdag  18 juli   alle groepen  Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Vrijdag   19 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   30 augustus 
 
 
 
 


