
Schooljaar 2021/2022 

De eerste schoolweek 

zit erop en wat is het 

heerlijk om alle kin-

deren weer te zien. 

Natuurlijk was het wel 

weer wennen, voor 

de nieuwe leerlingen, 

voor leerlingen die 

naar een nieuwe klas 

gingen, maar ook 

voor de leerlingen die 

weer bij dezelfde juf of 

meester in de groep 

zitten. Het duurt even 

voordat we allemaal 

weer aan het ritme zijn 

gewend. Ook voor juf 

Lidia was het span-

nend, als directrice op 

een nieuwe school.  

We gaan er met z’n 

allen tegenaan om er 

weer een mooi jaar 

van maken! 

De leerkrachten hou-

den u via Social 

Schools goed op de 

hoogte. Er zijn al heel 

veel berichtjes ge-

plaatst door de leer-

krachten. Het is fijn om 

te lezen hoe het in de 

groepen gaat! 

 

Rookvrije school 

Scholen zijn sinds 1  

augustus 2020 ver-

plicht een rookvrij ter-

rein te hebben, zoals 

wij ook al eerder in de 

nieuwsbrief vermeld-

den. Wilt u erop letten 

niet te roken in de 

buurt van de school? 

Logopedie 

Vanaf dit schooljaar 

hebben wij 2 logopedis-

tes, die bij elkaar 5 da-

gen in de week aanwe-

zig zullen zijn. Juf Mandy 

was er vorig schooljaar 

al. Juf Yasmijn stelt zich 

even voor: 

Een nieuw gezicht in de 

school, dus even een 

voorstelrondje.  

Ik ben Yasmijn en ik zal 

vanuit Logopediepraktijk 

Bomenbuurt als logope-

dist aan de slag gaan. Ik 

ben aanwezig op maan-

dag, woens-

dag en don-

derdag. 

Mocht u vra-

gen hebben, 

dan kunt u 

mailen naar 

yasmijn@logopediebom

entbuurt.nl of bellen 

naar 070-4274449. Ik heb 

er onwijs veel zin in en 

wie weet tot ziens!  

 

Fysiotherapie 

Juf Sandra, de nieuwe 

fysiotherapeute van on-

ze school, zal  1 oktober 

beginnen. 

 

Schoolzwemmen 

Vanaf volgende week is 

er weer schoolzwem-

men. U heeft het rooster 

hiervoor ontvangen, zo-

dat u weet op welke 

dag uw kind gaat zwem-

men. Op woensdagoch-

tend vertrekt de bus al 

om 9.00, dus zorg ervoor 

dat uw kind op tijd is!! 

 

Schooltijden 

T/m 20 september houden 

wij de gespreide schooltij-

den nog aan, dus de ou-

ders die zelf halen en bren-

gen komen in de ochtend 

15 minuten later en in de 

middag 15 minuten eerder. 

Voor de taxibusjes gelden 

de reguliere schooltijden. 

Dit doen we om teveel 

drukte voor de school te 

voorkomen.  

In de week van 20 septem-

ber krijgt u informatie of ge-

spreide tijden veranderen. 

 

Infoavond  

Toekan en Albatros 

De infoavond wordt don-

derdagavond via Teams 

gehouden. 

De leerkrachten sturen u 

volgende week een link toe 

via Social Schools. 

De infoavond is op donder-

dag 9 september van 19.00

-20.00 uur. 

Het gaat om belangrijke 

informatie omdat uw kind 

nu in de bovenbouwgroep 

zit van school. Houd Social 

Schools dus in de gaten 

voor de link en dat u ge-

bruik kunt maken van 

TEAMS (computer, laptop 

of telefoon). 
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Belangrijke data: 

 

9 september 

Informatieavond bo-

venbouw (TEAMS) 

 

20 september 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

21 september 

Prinsjesdag 

School gesloten 

 

26 september 

CPC = vervallen en ver-

plaatst naar maart 

 

27 september t/m 1 ok-

tober 

Omgekeerde 

Oudergesprekken 

 

4 t/m 8 oktober 

OPP gesprekken nieu-

we leerlingen 

 

5 oktober 

Schoolfotograaf 
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