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Agenda

25 augustus 13:45 Kom in de klas en jaaropening met ouders
29 augustus Informatieavond ouders groep ½ en 3
30 augustus Informatieavond ouders groep ⅘ en 6-8
12-15 september Startgesprekken ouders-leerkracht
16 september Studiedag: leerlingen vrij

Van de directie

Beste ouders en verzorgers,

Nog even en de zomervakantie zit erop en gaat het schooljaar 2022/2023 beginnen.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust kan starten.
Deze week is op school alles voorbereid en we kijken er naar uit de leerlingen en u weer te
zien. We hopen op een mooi schooljaar onder Gods  zegen.
De leerkrachten sturen uiterlijk vrijdag een mail met informatie voor de eigen groep. In deze
brief een aantal algemene dingen.

Schooltijden (let op: deze zijn gewijzigd!)
8:20 gaan de schooldeuren open en mogen de leerlingen naar binnen. Voor de kleuters en
de bovenbouw gebruiken we hiervoor de voordeur en dus niet meer de kant van het
speelplein. De ouders van groep ½ zijn van harte welkom om hun kind(eren) naar binnen te
brengen.
8:30 starten we met het lesprogramma. In de middag is de school om 14:45 uit en op
woensdag blijft dit 12:30.

Ziekmelding
Is uw kind ziek en daardoor afwezig of zijn er afspraken bij een arts oid geef dit dan tijdig
door. De school is telefonisch bereikbaar vanaf 8.00 uur (op maandag i.v.m. onze
weekopening om 8.15 uur).   Een berichtje via Parro kan ook.

Kom in de klas en viering
Donderdagmiddag bent u vanaf 13:45 welkom om de klas te kijken en andere ouders te
ontmoeten. Om 14:15 houden we de jaaropening. U bent van harte welkom!



Nieuwe gezichten
Ik ben Lizanne 16 jaar oud. Ik hoop aankomend schooljaar stage te lopen van D.V.
22 augustus tot en met 27 januari, in de onderbouw; groep 1/2. Ik zit op het
Hoornbeeck college in Gouda en doe de opleiding tot onderwijsassistente. Ik zit nu
in het tweede jaar. Ik kijk erg uit naar mijn stage!
Juf Laure is een nieuwe gezicht in de bovenbouw en Juf Paula ook, zij gaat na een
periode van ziek zijn op onze school re-integreren. Via de Parroberichten van de
groep hoort u meer van deze juffen.

Agenda en Parro
Vandaag of maandag wordt de Parro agenda ingevuld met vakantie- en studiedagen en
andere activiteiten. De eerste belangrijke data staan bovenaan deze brief. Precieze tijden
volgen. In de komende week ontvangt u een algemene informatiegids.

Schoolplein

Door de hovenier is een deel van het groene schoolplein aangelegd. De zandbak kan
worden gebruikt en de mandschommel komt waarschijnlijk deze week. De speelheuvel is
nog niet toegankelijk. Zodra het mogelijk is wordt de beplanting toegevoegd en de glijbaan
en kan er gespeeld worden. Nog even geduld dus en kijken vanachter de hekken die
eromheen staan.

Traktatie
Bij een verjaardag vieren we feest in de klas. Een traktatie hoort daarbij. Een dringend
verzoek van ons: houd het bij 1 stuk, houd het klein en bij voorkeur gezond.

Plastic
Binnen school scheiden we papier, plastic en overig afval. De plastic afvalberg is nog steeds
groot door de vele drinkpakjes. Wilt u zorgen voor een navulbare beker voor uw kind? Dit is
ook makkelijk als uw kind tussendoor dorst heeft, de beker kan worden gevuld bij de kraan
in de klas.

Hebt u vragen, wilt u iets delen of een praatje maken. ‘s morgens en ‘s middags staan we bij
de deur en op het plein. Wilt u liever iets meer tijd, maak dan een afspraak. Ik ben over het
algemeen op maandag en donderdag of vrijdag aanwezig, Francien op maandag, dinsdag en
donderdag. Annet is er op maandag en woensdag voor de administratieve zaken.

Hartelijke groet,  Ellen Stoel


