
Schooljaar 2021/2022 

Iedere ochtend ko-

men de kinderen blij 

binnen en hebben 

weer zin in de dag en 

alles wat ze met de 

groep gaan doen en 

leren. Het thema Su-

perhelden is goed te 

zien door de hele 

school, er zijn mooie 

kunstwerken gemaakt 

van de kinderen als 

superheld! De corona-

maatregelen worden 

verder versoepeld en 

dat is een goed te-

ken. We komen steeds 

weer een stapje 

dichter bij ‘het ou-

de normaal’. 

 

Personeel 

Juf Saval van groep 

IJsvogel was positief 

getest op corona en is 

een week thuis ge-

weest. Gelukkig is ze 

hersteld en kan weer 

voor de klas staan! 

 

Omgekeerde ouder-

gesprekken/OPP ge-

sprekken 

Volgende week zijn 

de omgekeerde ou-

dergesprekken. U 

mag hiervoor weer op 

school komen, zodat 

u de klas van uw kind 

kan zien en kennis 

kunt maken met de 

leerkracht. U heeft 

een vragenformulier 

ontvangen om in te 

vullen, zodat de leer-

kracht een beter beeld 

kan krijgen van (de be-

hoeften van) uw kind. 

Wilt u het ingevulde for-

mulier uiterlijk a.s. maan-

dag, 27 september, met 

uw kind meegeven naar 

school? 

Het ontwikkelingsper-

spectief van de leer-

lingen die nieuw zijn op 

school, zal tijdens het 

omgekeerde ouderge-

sprek, of in een apart 

gesprek, met u bespro-

ken worden. 

 

Schooltijden 

Vorige week zijn nieuwe 

versoepelingen aange-

kondigd, waardoor o.a. 

de 1,5 meter regel komt 

te vervallen. Dit betekent 

dat we ook weer terug 

kunnen naar de regulie-

re schooltijden. Vanaf 

maandag 27 september 

worden zowel de kin-

deren die door ouders 

worden gebracht, als de 

kinderen die met de 

taxibusjes naar school 

komen, weer tussen 8.30 

en 8.45 uur verwacht. Dit 

zal, zeker in het begin, 

misschien nog een beet-

je rommelig verlopen. 

De taxi’s rijden zoals ge-

bruikelijk de oprit op. We 

willen de ouders vragen de 

auto in de straat te parke-

ren, met de fiets niet de op-

rit op te rijden maar deze 

aan de kant te zetten en 

zoveel mogelijk aan de 

kant te lopen bij het bren-

gen van de kinderen. Alle 

kinderen worden in de och-

tend, net als voorheen, 

door het personeel opge-

vangen bij de ingangen en 

gaan op de gebruikelijke 

manier naar de klas, dus 

zonder ouders, zodat wij 

om 8.45 direct met de les-

sen kunnen starten.  

In de middag is de eindtijd 

weer 15.15  uur en mogen 

ouders naar de klas lopen 

om hun kind op te halen. 

Let u ook dan op het parke-

ren in de straat en het stal-

len van uw fiets, zodat de 

taxi’s daar geen hinder van 

ondervinden. 

 

Kijkavond 14 oktober 

Binnenkort wordt u uitgeno-

digd voor de kijkavond op 

14 oktober. U kunt dan, sa-

men met uw kind, in zijn/

haar klas actief deelnemen 

aan een nog nader te be-

palen programma dat in 

het teken zal staan van de 

Kinderboekenweek. Het 

programma zal waarschijn-

lijk eind van de middag/

begin van de avond plaats-

vinden. De uitnodiging met 

uitgebreide informatie ont-

vangt u binnenkort. 
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Belangrijke data: 

 

24 september 

Sportdag bovenbouw 

 

27 sept. t/m 1 oktober 

Omgekeerde 

Oudergesprekken 

 

4 t/m 8 oktober 

OPP gesprekken nieu-

we leerlingen 

 

5 oktober 

Schoolfotograaf 

 

6 t/m 17 oktober 

Kinderboekenweek 

Worden wat je wil 

 

14 oktober 

Kijkavond 

 

18 t/m 22 oktober 

Herfstvakantie 

 

 

 

 

Brengen/halen vanaf 

27 september 

 8.30-8.45, voor 

ALLE kinderen. 

Ouders en taxi’s 

brengen de kin-

deren op de ge-

bruikelijke ma-

nier, ouders/

chauffeurs blijven 

buiten de school 

 15.15 voor ALLE 

kinderen. Taxi’s 

blijven voor de 

deur, ouders mo-

gen hun kind in 

de klas ophalen. 

  VSO - EDB 

•  
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