
 

Wist u dat: 
… alle klassen ingericht zijn en wij weer zin hebben om te starten!  
… de belangrijkste afspraken in deze brief vermeld staan 
… we uw medewerking enorm waarderen 
… wij iedereen een geweldig nieuw schooljaar wensen! 
 

Opening schooljaar  
Maandag gaan we weer van start! We ontvangen alle kinderen op het schoolplein om gezamenlijk het 
schooljaar te starten.  Als ouders bent u van harte welkom mee te kijken (uiteraard op gepaste afstand 
van elkaar).  
 

Inloopmiddag 
Gelukkig mogen we u vanaf dit schooljaar, op afspraak en gepaste afstand van elkaar, weer welkom 
heten in ons schoolgebouw! Om dit te vieren, starten we met een inloopmiddag waarop we alle ouders 
de gelegenheid geven samen met het kind een kijkje te nemen in het eigen klaslokaal. Uw kind leidt 
rond en vertelt waar hij/zij speelt en werkt.  
 

Om de inloopmiddag veilig te laten verlopen, vragen we u vooraf in te tekenen. Volgende week 
ontvangt u hiervoor een intekenlijst. De inloopmiddagen vinden in de week van 13 september, 
dagelijks van 14.00 tot 14.30 uur plaats. 
 

Belangrijke data 
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze 
schoolactiviteiten. Belangrijke data voor september vindt u in de bijgevoegde maandkalender. 
(Vanwege het coronavirus kan het echter voorkomen dat activiteiten verzet of geannuleerd worden) 
 

  Vrije dagen 
Vakanties 
Herfstvakantie                25 t/m 29 oktober  
Kerstvakantie   27 december t/m 7 januari  
Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 4 maart  
2e Paasdag   18 april  
Meivakantie   25 april t/m 6 mei  
Hemelvaart   26 en 27 mei  
2e Pinksterdag                6 juni  
Zomervakantie                25 juli t/m 2 september  
 

Studiedagen 1 t/m 8 
donderdag 7 oktober 
woensdag 1 december 
vrijdag 21 januari 
dinsdag 15 februari 
donderdag 7 april 
dinsdag 17 mei 
maandag 27 juni 
 

Verkorte lesdagen  (vanaf 12.00 uur vrij) 
vrijdag 24 december 
vrijdag 22 juli 

 

Schooltijden 
De kinderen mogen elke dag vanaf 8.20 uur de school binnenlopen. Om 8.30 uur starten de lessen en 
om 14.00 uur is de school uit. 

 

                                          NIEUWSBRIEF                                                            september 2021 



 

Fruitpauze 
We vragen de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een gezond 
tussendoortje (vers fruit of groente) mee te nemen. Op woensdag mogen kinderen zelf 
hun tussendoortje kiezen. Het fruit eten vindt plaats in de klas.  
 

Bewegingsonderwijs 
Groep 1-2 heeft elke dag tijd voor beweging, in de speelzaal of buiten. Tijdens het spelen in de 
speelzaal dragen kinderen gymschoenen, voorzien van hun naam. Deze schoenen blijven het gehele 
schooljaar op school.  
De gymlessen voor groep 3 t/m 8 vinden plaats op dinsdag en vrijdag. Vanwege veiligheid en hygiëne 
is het dragen van sportkleding en gymschoenen verplicht. Kinderen die deze spullen niet bij zich 
hebben, kunnen daardoor niet deelnemen aan de gymles.  
 

Verzuim 
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig 
via het ouderportaal melding te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang 
van de lessen.  
 

Dit kunt u doen door op het ouderportaal via ‘absenties’ een ‘absentiemelding’ te maken. Hierbij geeft 
u aan van wanneer tot wanneer uw kind afwezig is en met welke reden. De groepsleerkracht van uw 
kind krijgt de melding binnen en neemt deze in behandeling. Ontvangt u een bevestiging, dan kunt u 
ervan uitgaan dat de melding is gelezen.  
 

Verlof  
Uw kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Voor de aanvraag verzoeken wij 
u een verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie van de school. Dit formulier is 
verkrijgbaar op school of kunt u downloaden via onze website.  
 

Brengen en halen 
 

Groep 1-2  Groep 3 t/m 8  

 Inloop vanaf 8.20 uur 
 Ouders nemen vóór de poort afscheid 
(schoolplein kleuters)  
 Bij ophalen wachten ouders vóór de 
poort (met gepaste afstand)  

 Inloop vanaf 8.20 uur  
 Ouders nemen vóór de ingang afscheid 
 Bij ophalen wachten ouders op het grote 
schoolplein (met gepaste afstand)   

 Oudercontact vindt plaats via telefoon, mail of ouderportaal 
 Ouders zijn op afspraak en zonder klachten welkom in school  
       (op gepaste afstand, zonder mondkapje) 

  
  



 

In- en uitgang  
  

Ingang kleuters  groep 1-2, groep 3-4 en 0-4 jarigen  
  

Hoofdingang  groep 4-5 en groep 6-7  
  

Ingang Unik  groep 7-8 en Unik  
  

  

Wat neem ik mee 
  

Maandag 6 september alle biebboeken 
gymschoenen (gr 1-2) 

dagelijks  fruit en lunch  
 

dinsdag, vrijdag  gymkleding en schoenen (gr 3 t/m 8) 
 

  

Blijf thuis bij klachten  
 

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts.  
Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD.  
(zie beslisboom in bijlage) 
 

Mocht uw kind op school klachten vertonen, wordt u als ouder gebeld en verzocht uw kind  
op te halen.   
 

Bij afwezigheid van de leerkracht komt er (indien mogelijk) een vervanger, anders blijft de groep thuis. 
Mogelijk kan er dan wel op afstand les gegeven worden.  
 

Hygiënemaatregelen 

 De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag, op vaste momenten, hun handen wassen 
met water en zeep. Tevens wordt de werkplek met regelmaat schoon gemaakt.   
 

Ventilatie 
Vanwege het coronavirus worden de klaslokalen extra vaak geventileerd. Ramen en deuren zullen 
daardoor regelmatig (zeker tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan hierdoor wat 
kouder aanvoelen. Fijn om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden. 
  

Verjaardagen 
Ook komend schooljaar worden verjaardagen gevierd zonder traktaties. Uiteraard wordt de verjaardag 
wel gevierd en krijgt uw kind de aandacht die hij/zij verdient! In plaats van trakteren, krijgt uw kind 
een cadeautje.  
 

Bibliotheek op School 
De bibliotheek op onze school is elke maandag- en donderdagmiddag geopend (met uitzondering van 
de schoolvakanties en vrije dagen). Groep 1-2, 3-4 en 6-7 brengt op maandag een bezoek aan de bieb, 
groep 4-5 en 7-8 op donderdag. Wilt u ervoor zorgen dat alle biebboeken op tijd ingeleverd worden? 



 

Luizencontrole 
Normaal gesproken worden alle kinderen na elke vakantie door een luizenscreeningsteam 
gecontroleerd. In verband met het coronavirus vindt deze controle maandag nog niet plaats. Wij 
vragen u daarom uw kind(eren) zelf regelmatig te controleren en indien nodig te behandelen. Na de 
herfstvakantie hopen we de controles weer te hervatten.  
 

Schoolreis   
Vanwege het coronavirus kon de schoolreis en onderbouwdag vorig schooljaar niet plaatsvinden. In 
overleg met de ouders van de schoolraad en medezeggenschapsraad is besloten deze te verzetten 
naar het begin van het nieuwe schooljaar.  
 

Op maandag 20 september gaat groep 1 t/m 4 naar de binnenspeeltuin Pret Inn 
en groep 5 t/m 8 naar pretpark Toverland! Een goede start van het nieuwe 
schooljaar!  
   

Voor het bezoek aan de binnenspeeltuin in Malden vragen we ouders te rijden. 
Bent u in de gelegenheid om heen en/of terug te rijden (8.30u heen, 13.30u terug), 
kunt u dit via het ouderportaal aan Marcella doorgeven. Alvast 
bedankt voor uw hulp!  
 

De vertrek- en terugkomst tijd voor groep 5 t/m 8 wijkt af van de 
gewone lestijd. Fijn als u hier vast rekening mee wilt houden.  
Komende week ontvangt u meer informatie over de schoolreis. 
 

Kinderpostzegelactie  
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2021, van 29 september t/m 6 oktober, zetten basisscholieren zich in 
om andere kinderen te helpen:  
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 
1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over 
huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. 
Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals 
eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door 
het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden 
steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht 
besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  
 

Ben Bizzie 
Samen met Ben Bizzie zorgen de beweegcoaches van Bergen Beweegt Natuurlijk voor sportieve en 
leuke naschoolse activiteiten op veel basisscholen. In de bijlage vindt u een flyer met aankomende 
activiteiten. 
 

 

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!! 


