
  

    

 

 

Agenda: 

15 en 16 september 

Kennismakingsgesprekken  

20-24 september  

LekkerFit week 

28 september 

Leerling raad 

6 oktober 

Start Kinderboekenweek 

8 oktober 

PCBO dag leerkrachten, leerlingen VRIJ 

14 oktober 

Afsluiting Kinderboekenweek 

15-22 oktober  

Herfstvakantie 

25 oktober 

Studiedag rekenen, leerlingen VRIJ 

 

Start schooljaar 

Een kleine week geleden zijn  we gestart met 

het nieuwe schooljaar. Wat was het fijn iedereen 

weer te zien. We hopen op een mooi en leerrijk 

schooljaar met minder corona perikelen dan de 

jaren ervoor. 

 

Kennismakingsgesprekken 

Op 15 en 16 september staan de 

kennismakingsgesprekken gepland. Tijdens 

deze gesprekken willen wij u als ouder vragen 

iets te vertellen over uw kind. Zijn er dingen 

waar we rekening mee moeten houden of in de 

gaten moeten houden? Is het handig al op 

voorhand afspraken te maken? Waar is je kind 

goed in of wat vindt het lastiger. Deze 

gesprekken zijn belangrijk omdat wij met elkaar 

het beste leerklimaat voor de kinderen kunnen 

creëren. Jullie zien je kind thuis misschien wel 

anders dan dat wij ze op school zien. Die 

informatie delen is belangrijk. Wij zijn 

voornemens de kennismakingsgesprekken voor 

het eerst in lange tijd weer “ Live” op school te 

voeren. Dit geeft jullie ook direct de gelegenheid 

even in de klas te kijken en kennis te maken met 

de leerkracht. De uitnodiging hebben jullie, als 

het goed is, ontvangen. 

 

Geboorte 

Op 28 juli is juffrouw Rachel moeder geworden 

van een gezonde zoon Mitchell. Het gaat goed 

met juffrouw Rachel en haar zoon. Wij wensen 

haar heel veel geluk met haar gezin! 

 

Studiedagen 

Op 8 oktober hebben alle scholen van onze 

Stichting een gezamenlijke studiedag. Op 25 

oktober hebben wij een studiedag met ons eigen 

team. Wij gaan tijdens deze studiedag nader in 

op het rekenonderwijs en didactisch handelen. 

 

Afspraken plein 

Een hele tijd hebben jullie als ouders niet het 

schoolplein op mogen komen. We zijn erg blij 

dat dit nu wel weer kan. We zien alleen dat er 

een aantal afspraken rondom het schoolplein 

zijn weggezakt. Daarom nog even een reminder. 

We hebben een rookvrij schoolplein. Dus mocht 

je willen roken, doe dit dan niet op het plein. 

Kinderen, maar ook ouders, stappen van hun 

fiets af als ze het plein opkomen. Dit om te 

voorkomen dat er in de drukte mensen worden 

geraakt door een fiets. 

Honden zijn helaas niet welkom op het 

schoolplein. Sommige kinderen vinden honden 

echt heel erg spannend en daarom willen we ze 

niet op het plein met honden confronteren.  

 



  

    

 

 

Personeel 

Juffrouw Femke vd Rhee heeft net voor de 

vakantie aangegeven een baan buiten het 

onderwijs te hebben gevonden. Zij werkte 2,5 

dag op onze school bij juffrouw Amanda en 

juffrouw Hetty. De dag bij juffrouw Hetty blijft zij 

gewoon opvangen. De dagen bij juffrouw 

Amanda kon zij niet meer blijven doen. Daarom 

zal juffrouw Amanda de komende periode 5 

dagen gaan werken. Als juffrouw Nicole terug is 

van haar zwangerschapsverlof, zal zijn de 1,5 

dag bij juffrouw Amanda voor de groep gaan.  

 

 

Hélène Teijl 

 

 

 

 


