
Schooljaar 2022/2023 

De start van het nieu-

we schooljaar is weer 

gemaakt. Met het 

aanhoudende mooie 

weer, houden we ook 

het gevoel van va-

kantie nog een beetje 

vast. 

We gaan er weer een 

mooi schooljaar van 

maken! 

 

Ziek–/afmeldingen 

Is uw kind ziek of heeft 

het een (tandarts/ 

dokters)afspraak? 

Geeft u dit dan vóór 

8.30 uur telefonisch 

door aan school.  

Duinenmars 

In het weekend van 1 

en 2 oktober wordt de  

Duinenmars weer ge-

lopen. Onze school 

(en het VSO) loopt de 

afstand van 5 km mee 

op zaterdag 1 okto-

ber. Het zou leuk zijn 

als u en uw kind(eren) 

ook van de partij zijn. 

De uitnodiging hier-

voor volgt nog. 

 

Omgekeerde ouder-

gesprekken 

Vanaf deze week vin-

den de omgekeerde 

oudergesprekken 

plaats op school. U kunt 

dan de klas van uw kind 

zien en kennismaken 

met de leerkracht. U ont-

vangt een vragenformu-

lier om in te vullen, zodat 

de leerkracht een beter 

beeld kan krijgen van 

(de behoeften van) uw 

kind. Wilt u het ingevulde 

formulier met uw kind 

meegeven naar school?  

Het ontwikkelingsper-

spectief  (OPP) van de 

leerlingen die nieuw zijn 

op school, zal tijdens het 

omgekeerde ouderge-

sprek, of in een apart 

gesprek, met u bespro-

ken worden.  

 

Survivaldag Toekan 

en sportdag bovenbouw 

Vrijdag 9 september is er 

voor groep Toekan een 

survivaldag. 

Vrijdag 16 september is 

er een SGK sportdag 

voor groep Toekan, Peli-

kaan en Albatros. 

Het vindt allemaal onder 

schooltijd plaats. Via de 

leerkracht ontvangt u de 

informatie. 

 

Kalender 2022/2023 

Via uw kind heeft u de 

schoolkalender ontvan-

gen. Onze kalender is 

tevens een verkorte 

schoolgids met belangrij-

ke informatie. Daarnaast 

staan alle activiteiten, 

vakanties, studiedagen, 

enz. erin die nu bekend 

zijn.  Hang de kalender 

op een handige, zichtbare 

plek,  zo bent u altijd op de 

hoogte van de gebeurte-

nissen op school en komt u 

niet voor verrassingen te 

staan! 

 

Nieuw meubilair 

Enige tijd geleden is er 

nieuw meubilair besteld 

voor in de klassen.  

Dit wordt op de studiedag,  

19 september, geleverd. 

De vrijdag ervoor moet het 

oude meubilair de school 

uit. We zijn druk bezig om 

dit goed te regelen. 

Let op: mogelijk betekent 

dit een vrije middag voor 

de leerlingen van Flamin-

go, IJsvogel, Beo, Pape-

gaai, Pauw en Kraanvogel.   

We houden u op de hoog-

te. Misschien dat we uw 

hulp kunnen gebruiken!! 

Woensdag 21 september 

komen de kinderen in een 

‘nieuw’ klaslokaal!  

 

Personeel 

Er zijn dit schooljaar 2 nieu-

we leerkrachten gestart.  

Nogmaals WELKOM! 

Juf Jenny is er op woens-

dag in groep 

Papegaai. 

Juf Margreet 

is op maan-

dag en dins-

dag in groep 

Flamingo. 
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Belangrijke data 

 

Vrijdag 9 september 

Survivaldag Toekan 

 

Vrijdag 16 september 

SGK sportdag Toekan, 

Pelikaan en Albatros 

 

Maandag 19 septem-

ber 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

Dinsdag 20 september 

Prinsjesdag 

School gesloten 

 

Zaterdag 1 oktober 

Duinenmars 

 

Dinsdag 4 oktober 

Schoolfotograaf 

 

24 t/m 28 oktober 

Herfstvakantie 
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