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Wij gaan voor prima onderwijs!
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
Wij heten iedereen weer welkom op school en
zijn blij afgelopen week iedereen weer in
goede gezondheid terug te zien! Helaas
hebben we vlak voor de vakantie het bericht
gehoord dat juf Annet een baan op een school
heeft aangenomen. Dit was voor ons allemaal
plotseling maar gelukkig hebben we een
vervanger kunnen vinden. Juf Simone gaat
samen met juf Joke groep 3-4 lesgeven. Wij
zien in haar een fijne collega en iemand die
goed bij onze school past. Uiteraard wensen
wij haar hierbij veel succes! Zij zal zich zelf
voorstellen in de volgende nieuwsbrief..
Met een nieuw schooljaar hoort een nieuwe
kalender en een uitgelicht met de informatie
van dit schooljaar. We hopen dat we dit deze
week klaar hebben voor u.

Op sokken of sloffen
Alle leerlingen doen hun schoenen uit in de
klas. Verschillende leerkrachten hadden dit al
met de klas uitgeprobeerd het vorige
schooljaar en we hebben besloten dat we er
een schoolafspraak van willen maken. Zowel
in de onderbouw als in de bovenbouw wordt
er veel zand mee naar binnen gelopen. Dit

heeft als gevolg dat de lokalen erg vies
worden en dat werkt niet prettig. Een schone
omgeving is bevorderlijk voor iedereen.
Leerlingen mogen binnen sloffen, slippers, of
iets dergelijks dragen. Dit kunnen bijvoorbeeld
ook gymslofjes zijn. Deze nemen leerlingen
mee naar school en blijven op school staan.
De eerste keer zetten de leerlingen deze
boven op de plank boven de kapstok.
Buitengedragen schoenen, slippers etc.
worden onder de kapstok neergezet en
verwisseld met de sloffen of ander binnen
schoeisel.
We hebben afgesproken dat er niet op blote
voeten wordt gelopen, als kinderen blote
voeten hebben in schoenen en geen sloffen
hebben op school, kunt u een extra paar
sokken voor hen op school neerleggen.
Met nadruk geven wij aan dat u zelf mag
weten of u slofjes koopt voor uw kind of dat
uw kind op sokken loopt.

Zwemmen
We hebben 3 ouders bereid gevonden te
helpen met het zwemmen. Daar zijn we erg
blij mee. Juf Simone zal contact opnemen met
deze ouders en de begeleiding met hen
bespreken. Mochten er nog meer ouders zijn
dan kunt u zich nog opgeven, het is altijd fijn
de begeleiding te delen. U hoor van ons
wanneer we kunnen starten.
Biologiedag NME op donderdag 28
september voor groep 7-8
Een leerzame excursie dat de hele dag zal
duren. Eerst aan ze op pad met een
“boswachter” om de omgeving te leren
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kennen. Dan onder leiding van iemand van
Landschapsbeheer gaan ze aan het zagen,
knippen en slepen. En ze gaan met iemand
van NME de Naturij in groepjes opdrachten
doen. Iedereen is praktisch bezig en leert door
zelf te ontdekken.
Dit duurt de gehele schooldag en ze zullen
daar hun lunch gebruiken. Denkt u eraan dat
uw kind voldoende eten en drinken mee
heeft? We zullen veel buiten zijn en gaan daar
op de fiets naar toe, wilt u met uw kind
meedenken over de juiste kleding? De kleding
moet warm zijn en ook tegen een stootje
kunnen
We verwachten uiterlijk tegen 14.30 uur
terug te zijn bij school. Dus houdt u er
rekening mee dat uw kind iets later terug kan
zijn.
Om het door te kunnen laten gaan hebben
we voldoende begeleiding nodig. Zonder
voldoende begeleiding kan het niet
doorgaan. Indien u mee kunt wilt u zich dan
deze week opgeven bij meester Mario?
Folders en acties
In het nieuwe schooljaar zijn er altijd veel
acties en folders van educatieve instanties.
Typcursus, boeken, abonnementen voor
online leerzame spellen. Wij hebben geen
aandeel hierin en krijgen er niets voor. Wij
geven ze wel mee omdat veel van deze
aanbiedingen alleen via school bij u terecht
komen. Maar u bepaalt zelf wat u ermee doet.
`

continue rooster zijn er meer mogelijkheden
in de middagen. Voor uw kind is het vervelend
iets van de les te missen, voor andere
kinderen is het storend als er een
medeleerling tijdens de lessen opgehaald of
gebracht wordt. Daarom vragen wij u
nadrukkelijk hier rekening mee te houden.
Uiteraard worden spoedgevallen anders
beoordeeld en krijgt u dan een goedkeuring
voor het verlof.
We zijn ons ervan bewust dat u niet altijd een
keuze hebt, maar als u een afspraak bij de
tandarts, dokter of specialist ruim van te
voren aanvraagt bij ons kunnen we daar ook
rekening mee houden. We vertrouwen op uw
medewerking in deze.
Nieuwe gezichten op school
Vandaag is juf Ingrid Bouma voor het eerst
gestart op onze school als HVO juf.
Daniël van der Meulen is de stagiair die in
groep 5-6 is gestart op de maandag en
dinsdag. In groep 1-2 is Meike van Hoogmoed
op de maandag gestart.
Net als juf Simone zullen zij zich ook in de
volgende nieuwsbrief aan uw voorstellen.

Verlof aanvragen
In de afgelopen week hebben we opvallend
veel aanvragen gehad voor de tandarts. Veel
ouders gaan ervan uit dat dit gewoon
geoorloofd is. Maar dat is het niet. Dit soort
afspraken dient u 6-8 weken van te voren aan
te vragen. U kunt dit terug lezen in ons
verzuimprotocol, deze staat op de website.
U kunt de afspraak bij de tandarts lang van te
voren na schooltijd plannen. Zeker met het
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