Nieuwsbrief start schooljaar 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat u allen heeft mogen genieten van een heerlijke, welverdiende vakantie na twee
roerige schooljaren. Komend schooljaar hopen we een schooljaar te hebben zoals we dat voor deze
beide ‘coronajaren’ hebben gehad. We duimen daar ontzettend hard voor.
Maandag 23 augustus aanstaande hopen we alle leerlingen weer vol enthousiasme te mogen
ontmoeten. Hoewel we natuurlijk weten dat een aantal het lastig zal vinden om weer naar school te
gaan, weten we ook dat heel vaak het weerzien van vriendjes en vriendinnetjes veel verzacht.
Met deze nieuwsbrief willen we u graag meenemen in de start van het nieuwe schooljaar.
Ook het komende schooljaar zal de schoolapp veelvuldig gebruikt gaan worden om u op de hoogte
te houden van dat wat er zich in school afspeelt. Houdt u deze vooral in de gaten!
Voor wie de app nog niet heeft geïnstalleerd, in de bijlage treft u het stappenplan aan om dat
mogelijk te maken.
Welke leerkracht bij welke groep?
Groep 1-2: Juf Lisa en juf Hilly
Groep 3-4: Juf Tirza
Groep 5-6: Juf Janet en juf Kaylee
Groep 6-7: Juf Simone en juf Pauline
Groep 8: Meester Alle en juf Lisa
Juf Roelienke en juf Nelleke zijn als onderwijsassistenten aanwezig.
De emailadressen van de leerkrachten zijn te vinden bij de documenten in de app.
Directie
In de eerste week van de vakantie is bekend geworden dat Peter Möhlmann een baan buiten
onderwijsstichting Arcade heeft geaccepteerd. Natuurlijk wensen we hem heel veel succes en
plezier bij de nieuwe uitdaging.
Wel ontstond hierdoor een ‘gat in het management’. Ina de Groot zal tijdelijk in dit gat springen,
waardoor het management op volledige sterkte is tot er een definitieve oplossing is gevonden. Ina
zal Erwin Breukelman en Annita Post ondersteunen.
Schooltijden:
Maandag:
8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur
Dinsdag:
8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur
Donderdag: 8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur
(de leerlingen die nog 4 jaar zijn, zijn ’s middags vrij)
Vrijdag:
8:30 – 12:00 uur 13:00 – 15:00 uur
(de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij)
We zullen zo snel mogelijk gaan starten met het onderzoeken naar (on)mogelijkheden omtrent het
al dan niet overgaan naar een vorm van continurooster.
Tot die tijd kunnen de leerlingen tegen een kleine vergoeding overblijven. De overblijfkaarten zijn bij
de overblijfouders aan te schaffen. Mocht uw kind / Mochten uw kinderen gebruik maken van het
overblijven, moet dat even doorgegeven worden aan de betreffende leerkracht(en).
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Beslisboom
Tot nadere informatie zal volgen blijft de Beslisboom van toepassing wanneer uw kind
gezondheidsklachten vertoont. Voor alle duidelijkheid is de meest recente Beslisboom toegevoegd.
Halen en brengen
De leerlingen van groep 1-2 mogen op het plein gebracht worden door de ouders. Ze zullen
zelfstandig naar binnen gaan (net als voorheen). De leerkrachten zullen ze binnen verwelkomen.
Ouders van nieuwe leerlingen mogen vanzelfsprekend eerst even mee naar binnen lopen.
De overige leerlingen gaan ook zelfstandig het plein op.
Bij het naar huis gaan, wachten de ouders buiten het hek tot de leerkracht van groep 1-2 de
leerlingen naar buiten heeft begeleid. Om goed overzicht te houden én om alles veilig te laten
verlopen, halen de ouders hun kind(eren) bij de leerkracht op.
Vervoer
Het is bij school een komen en gaan tijdens de haal- en brengmomenten. Dit zijn veel ouders en
natuurlijk veel kinderen. We willen graag dat iedereen zo veilig mogelijk van en naar school kan.
De leerlingen die dicht bij school wonen, komen lopend. Woon je iets verder, dan kom je op de fiets.
Wanneer de leerlingen te jong/te speels zijn, geldt dat de ouders hen op genoemde manier
begeleiden.
Moet je nog verder waardoor je alleen maar met de auto kan, dan worden de auto’s in de
parkeervakken geparkeerd.
LET OP: kinderen hebben een doel voor ogen wanneer ze bij de weg zijn, dat doel is vaak iets anders
dan het verkeer om hen heen.
Dringend verzoek
Het komt soms voor dat ouders een ander telefoonnummer of emailadres hebben gekregen zonder
dat het nieuwe nummer / adres aan school wordt doorgegeven. Wanneer we u dan moeten
bereiken, bijv. i.v.m. ziekte, is dat heel erg vervelend.
Zou u er daarom alert op willen zijn om dergelijke wijzigingen door te geven aan de leerkracht(en)?
Dat geldt overigens ook voor de noodnummers die bij ons bekend zijn.
Gezonddagen
Iedere maandag en woensdag zijn de gezonddagen.
Dat betekent dat dus – in ieder geval – op deze dagen fruit of brood meegegeven moet worden voor
de pauzehap.
‘In ieder geval’ omdat we natuurlijk hopen dat onze leerlingen dagelijks een gezond tussendoortje
mee zullen krijgen in de vorm van fruit of brood.
HVO/GVO
Iedere vrijdag zullen de lessen HVO en GVO weer plaats gaan vinden voor de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8.
Juf Gwendy zal de lessen HVO voor haar rekening gaan nemen zoals we dat van haar gewend zijn.
Juf Hanneke zal de lessen GVO blijven geven. Juf Ria zal regelmatig lessen bij gaan wonen en in
overleg met juf Hanneke onderdelen voor haar rekening nemen. Het is een beetje een vreemde
constructie aangezien juf Ria niet ziek is. Wel zal zij binnenkort afscheid van onze school nemen om
te gaan genieten van haar pensioen en op deze manier mogen we juf Hanneke als GVO-leerkracht
‘vast’ blijven houden. We zijn uiteraard enorm blij dat het op deze manier geregeld kan gaan
worden.
Meer informatie over het op handen zijnde afscheid van juf Ria zal uiteraard nog volgen.
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Gymtijden
De leerlingen van groep 1-2 laten hun gymkleren in school, de overige leerlingen nemen hun kleding
mee op de dagen waarop ze gymles hebben.
Alle leerlingen hebben op de donderdag gym – gegeven door een vakdocent (meester Daniël)
Groep 3-4 heeft ook op de maandag gym en de groepen 5-6; 6-7; 8 hebben op de vrijdag gym.
Studie(mid-)dagen
Net als in voorgaande schooljaren zijn er ook dit jaar een aantal studie(mid-)dagen ingepland. Een
overzicht hiervan bevindt zich in de schoolapp en natuurlijk staan de data op de kalender.
Deze is zowel in de app als op de site te vinden.
Luizencontrole
Binnenkort zal de eerste luizencontrole weer plaatsvinden.
Aangezien de ouderhulplijsten nog niet zijn uitgedeeld en ingenomen, hopen we een beroep te
mogen doen op de ouders die zich ook in het verleden hiervoor in hebben gezet.
Ouderhulplijst
Maandag a.s. zullen alle oudste leerlingen van ieder gezin een ouderhulplijst meekrijgen. Wilt u deze
ingevuld mee teruggeven naar school? We hopen komend schooljaar de ouderhulp weer volop in te
kunnen zetten.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Uitslag enquête
In het afgelopen schooljaar heeft er een enquête plaatsgevonden. Vlak voor de start van de
zomervakantie zijn de uitslagen hiervan binnen gekomen.
Helaas was er toen te weinig tijd om een verslag samen te stellen en dat met u te delen. Dit verslag
zal zo spoedig mogelijk volgen.
Traktaties
Voorlopig houden we de afspraak nog aan dat alle traktaties voorverpakt zullen moeten zijn.
Startgesprekken
In de tweede schoolweek worden alle ouders en kinderen weer op school verwacht voor de
startgesprekken. Het kennismakingsgesprek tussen ouders, leerling en leerkracht.
Hoe was de start van school? Hoe zit de leerling in zijn/haar vel? Is er iets gewijzigd in de
thuissituatie wat voor school van belang is? Zijn er in de vakantie dingen gebeurt die belangrijk
zouden kunnen om te delen?
Voor deze gesprekken is het binnenkort mogelijk om u in de app aan te melden. Over hoe dat in zijn
werk gaat zal u begin volgende week informatie ontvangen.
Zodra het mogelijk is, is het de bedoeling dat ouders met 3 of meer kinderen op school eerst zullen
gaan invullen en vanaf de tweede dag mogen andere ouders tijden gaan reserveren.
De gesprekken zullen in school plaatsvinden, wel graag met in acht neming van de geldende
maatregelen.
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Juf Simone
Iedere maandag zal juf Simone andere werkzaamheden verrichten.
We vinden het belangrijk dat we uit alle leerlingen halen wat erin zit. Dat klinkt als een cliché maar
dat is wel waar we voor gaan.
Van een aantal leerlingen is er het vermoeden dat er sprake is van zgn. ‘onderpresteren’. Oftewel
we denken dat die specifieke leerlingen nog beter zouden kunnen presteren dan ze eigenlijk al
doen. Maar hoe komt het dan dat er ‘niet uitkomt wat erin’ zit? Welke factoren spelen bij deze
specifieke leerling een rol? Wat zouden we kunnen doen om te zorgen dat we daar een weg in
kunnen vinden? Simone zal met die leerling in gesprek gaan om dat te proberen te achterhalen.
Een mooie stap in ons hoog- en meerbegaafden beleid en een mooie uitdaging voor Simone.
Ouders van desbetreffende leerlingen zullen vanzelfsprekend hierover (telefonisch) ingelicht
worden.

We gaan
weer
beginnen!

