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Samen school zijn. 
 

 

Wij heten jullie weer van harte welkom 
 
Maandag is het weer zo ver. De school gaat weer beginnen! 
We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en veel zin heeft om weer te beginnen. We 
wensen alle kinderen een heel prettig, gezellig en leerzaam schooljaar toe. Een speciaal welkom 
aan de nieuwe kinderen, collega’s en stagiaires die na de vakantie bij ons op school starten. 
 
Om iedereen welkom te heten, nodigen we alle ouders uit om maandag om half 3 op de 
speelplaats met ons iets te drinken. Kinderen krijgen in de klas iets lekkers. Zij krijgen dit iets 
eerder, omdat sommige kinderen meteen om half 3 meegaan naar de BSO. De kinderen van de 
groepen 1 en 2 gaan maandagmiddag met de leerkracht via het grote plein naar buiten. 

                                        

Start  schooljaar 
 
We hebben als team heel erg veel zin om weer te beginnen en om alle kinderen en ouders weer te 
zien. Extra fijn is het dat een groep ouders de tuin en het schoolplein helemaal schoon hebben 
gemaakt. Daarnaast hebben we nieuw meubilair voor de groepen. Gisteren is dit geleverd en heeft 
het team met hulp van een aantal vaders de lokalen ingericht. Ouders bedankt voor alle hulp. 
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Verkeersveiligheid rond de school 
 
Veel kinderen worden met de auto gebracht of gehaald. Dit is zeker 
het geval bij slecht weer. Voor de verkeersveiligheid van iedereen 
vragen we de ouders de auto’s aan de overkant van school te plaatsen 
in de parkeervakken. 

 
Om de verkeersveiligheid verder te optimaliseren is ons advies om bij 
het brengen en halen van de kinderen een soort eenrichtingsverkeer 
te creëren, door de Jordaansingel via de Sonderenstraat in te rijden en 
vervolgens via de Molenstraat weer uit te rijden.  Tevens vragen we de 
ouders ook de andere personen die met het halen en brengen van de 
kinderen te maken hebben hiervan op de hoogte te stellen.  

 
 

Ziekmelding 
 
Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven op school of via parro. Wilt u dit doorgeven 
tussen 8.00-8.25 uur.  
 

Verlofaanvragen 

Regelmatig krijgen we aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Voor het verlenen van een 
dergelijk verlof moeten wij ons houden aan de richtlijnen zoals die in de schoolgids vermeld staan. 
Hierop wordt door de gemeente toegezien. Wij vragen u dan ook voor u een aanvraag voor verlof 
indient, de richtlijnen te bekijken of uw kind voor verlof in aanmerking komt. Hoe u verlof aan kunt 
vragen staat op de website beschreven. 
 

Informatieavonden en startgesprekken  

Op 5 september is er de informatieavond voor de groepen instroom 1, 2, 3 en 8. Tijdens deze 

avond informeert de leerkracht u over de gang van zaken gedurende dit schooljaar. Voor groep 8 

zal er uitleg worden gegeven over het traject richting het voortgezet onderwijs. We hopen veel 

ouders te ontvangen. 

Deze avond is voor de groepen 3 en 8 van 19.00-19.45 uur 
Voor de kleutergroepen hebben we een andere indeling gemaakt.  
Ouders van de kinderen met de achternaam beginnend met de letters a t/m l worden om 19.00 
uur uitgenodigd. Mocht u ook een kind in groep 3 of 8 hebben en ook van deze informatieavond 
gebruik willen maken, bent u uiteraard in de ronde van 20.00 uur welkom. 
Ouders van de kinderen met de achternaam beginnend met de letters m t/m z worden om 20.00 
uur uitgenodigd. 
U krijgt hiervoor ook nog een uitnodiging via parro waarbij u zich kunt aanmelden. Ouders die nog 

geen gebruik van parro kunnen maken, kunnen zich aanmelden door deze mail te beantwoorden. 

In de week van 12 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Alle ouders van de kinderen 

van groep 1 t/m 7 worden hiervoor uitgenodigd. Voor deze gesprekken kunt u zich digitaal 

inschrijven voor het tijdstip dat u het beste uitkomt. U ontvangt in de week van 5 september een 

uitnodiging via parro. Het is aan u of u gebruik wilt maken van dit gesprek. Het kan ook zijn dat de 

leerkracht graag een gesprek met u wil. In dat geval zal, indien u zich niet hebt aangemeld, de 

leerkracht u uitnodigen. Dit startgesprek is aan het begin van het schooljaar gepland om zo elkaar 
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op tijd te kunnen informeren. Deze gesprekken zijn bedoeld om u als ouders de gelegenheid te 

geven over uw kind te vertellen. Voor elk gesprek wordt 10 minuten ingepland.   

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijv. 

• Wat moet de leerkracht van uw kind weten 

• Waar moet de leerkracht specifiek op letten bij uw kind 

• Wat vertelt uw kind van school 

• Zijn er thuissituaties waarvan wij op de hoogte moeten zijn. 

Gele brief/ Vossenjacht 

 

Maandag krijgen de kinderen de gele brief mee naar huis 

waarin ouderhulp wordt gevraagd voor verschillende 

activiteiten gedurende dit schooljaar. Wilt u de activiteiten 

waarbij u kunt en wilt helpen aangeven.  

 

 

De kinderen krijgen maandag ook het opgaveformulier voor de Vossenjacht mee naar huis.  

 

Beide aanmeldingsformulieren vindt u als  bijlage bij de nieuwsbrief en krijgen de kinderen 

maandag ook op papier mee. Wilt u beide formulieren uiterlijk 2 september inleveren op school. 

 

Datum Carnaval 

 

Carnaval wordt 17 februari op school gevierd. Deze datum heeft voor de vakantie verkeerd in de 

jaaragenda gestaan. 

 

Oud papier 
 
Momenteel staat er een container voor de school en kan eenieder papier op elk gewenst moment 
brengen. Graag het papier zo ver mogelijk achter in de container plaatsen.  
Op de reguliere inzamelingsmomenten staat er een ouder bij de container en ontvangt u loten 
voor de kinderen. 
 
Reguliere inzameling oud papier (alleen dan ontvangt u lootjes) is van 9.00 uur tot 12.00 uur op 

• 17 september 

• 15 oktober 

• 12 november 

• 10 december 
 

 Berichtgeving vanuit externe instantie 
 

• 1.1 In de bijlage vindt u het opgaveformulier voor de Vossenjacht 

• 1.2 In de bijlage vindt u het opgaveformulier voor ouderhulp 

• 1.3 In de bijlage vindt u de informatie van de jeugdtandverzorging 

• 1.4 In de bijlage vindt u het aanmeldingsformulier van de jeugdtandverzorging 

• 1.5 In de bijlage vindt u het aanbod vanuit Loes 

• 1.6 In de bijlage vindt u informatie vanuit de parochie. 
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Jaaragenda 2020-2021 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 
29 augustus:                Start schooljaar 
                                       Luizencontrole 
                                       14.30 welkomstdrankje met ouders op de speelplaats 
 5 september:              Informatieavond voor groep instroom, 1, 2, 3 en 8    
12 september:             Deze week startgesprekken 
22 en 23 september: Studiedag team; vrij voor alle kinderen 
27 september:             GMR 

 
 

 


