
 

 

Start 2022-2023 
Beste ouders/ verzorgers,  
 

De vakantie loopt alweer ten einde. Wij hopen dat het voor iedereen een fijne vakantie geweest is. 
In deze brief alvast de eerste informatie voor de start van het nieuwe schooljaar. Tot maandag! 
  
Overzicht schoolweek 
  
In onderstaand overzicht ziet u wie er wanneer werkt, welke stagiaires er zijn en wanneer een groep 
gaat gymmen. Ook stelt juf Chantal zich voor. Zij werkt om de week op vrijdag in groep 3.   
 

Groep   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1/2  Nelleke  
stagiaire Dianta  

Hans  
’s middags gym  

Hans  
Stagiaire Dianta  

Hans  Hans  

3  Marleen  
’s middags gym  

Marleen  Marleen  Marleen  Marleen/ 
Chantal  

4/5  Nicôle  Nicôle  Marion  
’s middags gym  

Marion  
Stagiair Sjoerd  

Marion  

6/7/8  Elmar  Elmar  Elmar  Elmar  
’s middags gym  

Elmar  

Alle 
groepen 

  Noëlle Noëlle Noëlle 

Onderwijsassistent: Noëlle is onze onderwijsassistent. Zij werkt met kleine groepen of individuele leerlingen en 
biedt ondersteuning waar nodig.  
Intern begeleider: Nicôle is intern begeleider van onze school. Zij heeft hier op woensdag om de week tijd voor 
ingeroosterd. Zij helpt bij zorgvragen rondom kinderen en draagt zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs.  
Schoolcoördinator: Marion is de schoolcoördinator van onze school. Zij heeft hiervoor op dinsdagmorgen tijd 
ingeroosterd. Zij zorgt voor het reilen en zeilen van de school als geheel.   

  
 
  
   
 
 
 
 
 
Brengen/ halen 
 
Kinderen komen tussen 8.15uur-8.25uur de school in. Bij uitzondering kan uw kind een keer eerder 
naar school komen dan 8:15uur. Wilt u dit minstens een dag van tevoren overleggen met de 
leerkracht van uw kind? Wij willen nogmaals benadrukken dat we de kinderen om 8:25uur uiterlijk 
op school verwachten en om 8.30uur starten met de les.  
 



 

 

Start 2022-2023 
Wie, wat, waar? 
 

groep Brengen /halen Mee de school in gaan 

1/2  Kinderen komen binnen via de kleuteringang 
aan de zijkant van de school. Om 14:00 
brengt de leerkracht de kinderen naar het 
schoolplein (bij buitenlokaal). Vanaf 13:55 
mag u het schoolplein opgaan, om op de 
kinderen te wachten.  

Alle dagen bent u welkom om mee de hal in te gaan. U 
kunt uw kind helpen met spulletjes opbergen. Hierna 
gaat uw kind zelf de klas in. 
Op maandag en vrijdag mag u wél mee de klas in om 
samen met uw kind iets te doen aan zijn/haar tafel. Om 
8:25 klinkt een bel en gaat u de klas weer uit. 

3 Kinderen komen binnen via de kleuteringang 
aan de zijkant van de school. Hier is ook de 
kapstok voor groep 3. Om 14:00 brengt de 
leerkracht de kinderen naar het schoolplein 
(bij buitenlokaal). Vanaf 13:55 mag u het 
schoolplein opgaan, om op de kinderen te 
wachten. 

Kinderen komen zelf de school in en ruimen hun spullen 
op waar ze horen. 
Op maandag en vrijdag mag u wél mee de klas in om 
samen met uw kind iets te doen aan zijn/haar tafel. Om 
8:25 klinkt een bel en gaat u de klas weer uit. 

4/5 
6/7/8 

Kinderen komen binnen via de hoofdingang 
aan de voorkant van de school. Om 14:00 
loopt de leerkracht met de kinderen mee 
naar buiten via de hoofdingang. 

Kinderen komen zelf de school in en ruimen hun spullen 
op waar ze horen. 
Op maandag en vrijdag mag u wél mee de klas in om 
samen met uw kind iets te doen aan zijn/haar tafel. Om 
8:25 klinkt een bel en gaat u de klas weer uit. 

 
Communicatie 
 
De app Parro wordt gebruikt voor communicatie. Hoe de app werkt en voor welke communicatie wij 
de app inzetten, kunt u lezen in de toegevoegde bijlage bij deze nieuwsbrief. Parro is vooral bedoeld 
voor de snelle en meer informele communicatie en ter ondersteuning van het organiseren van zaken. 
Voor belangrijke zaken, wordt de mail gebruikt en gaan we natuurlijk gewoon persoonlijk in gesprek.  
 
Een paar belangrijke punten over de communicatie benoem ik hier nog even extra: 

- Is uw kind ziek, dan geeft u dit altijd telefonisch (voor 8:30uur) of persoonlijk door.  
- Is er iets dringends, wat niet via Parro kan, mag u uiteraard ook altijd naar de leerkracht 

stappen voor, maar bij voorkeur, na schooltijd.  
- Alle leerkrachten lopen om 14:00uur mee naar buiten, zodat u ze kunt aanspreken. Schroom 

niet om dit te doen! Ook kunt u altijd een persoonlijk gesprek aanvragen bij de leerkracht 
wanneer u dit nodig acht. 

- Wanneer wij lesgeven ligt onze focus bij de kinderen en zullen wij over het algemeen geen 
berichten in Parro lezen. Is het dringend, kunt u dus beter bellen naar school. 

- Buitenom werkuren/ dagen wordt er niet op berichten in Parro gereageerd door de 
leerkracht. Is het een noodgeval, kunt u juf Marion bellen: 06 86841965 

- Waarschijnlijk overbodig, maar we benoemen het toch: communicatie gaat niet via Whatt’s 
app of privénummers van de leerkrachten.  

  

 



 

 

Start 2022-2023 
Eten/ drinken 
 
Als ‘Groene school’ staan wij ook voor gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Fruit/ groente eten 
was om die reden al op een aantal dagen verplicht. Afgelopen schooljaar zijn we ook gestart met het 
drinken van water en hebben we in overleg met MR aangegeven ook daar een stap verder mee te 
gaan dit schooljaar. De afspraken voor alle groepen zijn nu als volgt: 
 
maandag: Voorkeur voor gezonde dranken en voeding, maar u bepaalt zelf. 
Dinsdag- vrijdag: Kinderen eten ’s ochtends groente of fruit en drinken in beide pauzes gezonde 
dranken (water, thee, melk).  
 
Er worden géén bekers/ bidons meer op school gevuld. U bepaalt zelf de hoeveelheid die uw kind 
moet drinken en vult de beker/ fles daarom ook thuis.  
 
Zoals ieder jaar, doen we weer mee met het EU Schoolfruit programma. Dit betekent dat wij de 
komende maanden fruit krijgen op school. Op dinsdag, woensdag en donderdag hoeft u daarom 
géén fruit mee te geven aan uw kind (het mag natuurlijk wel). Dit start gelijk de eerste schoolweek. 
Wilt u weten welk fruit uw kind iedere week krijgt, kunt u zich voor de nieuwsbrief aanmelden op 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2022-2023/De-wekelijkse-levering.htm 
 
Data komende periode op een rij (zie ook Parro agenda voor extra uitleg bij de activiteiten) 

 
Vrije dagen dit schooljaar:  
 

 
* Bij een studiemiddag gaat uw kind tot 12 uur naar school. Vanaf 12 uur is uw kind onderwijsvrij. Een 
studiedag betekent een volledige dag onderwijsvrij voor uw kind. Op studie(mid)dagen wordt opvang geboden 
in de vorm van een talenten (mid)dag. 

Vrijdag 23 september   Schoolreis groep 1-8 (komende week ontvangt u informatie hierover) 

Woensdag 23 september   Informatieavond ouders/ verzorgers (de uitnodiging hiervoor volgt nog) 

5-16 oktober Kinderboekenweek ‘Gi-Ga-Groen’ 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2022-2023/De-wekelijkse-levering.htm

