
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers,      nieuwsbrief 1;   27-08-2021  
Iedereen weer van harte welkom terug op school! 
We hebben fijne zomerweken achter ons en als team hebben we er weer zin in. De afgelopen 
week was er al volop activiteit in de lokalen. Alles ziet er fris en opgeruimd uit en het wachten is 
op de kinderen om het gezellig te maken.  
We zien uit naar een inspirerend schooljaar waarin we met elkaar de zorg en ontwikkeling van 
de kinderen zo goed mogelijk willen vormgeven. Als school staan we ervoor om een goede 
basis mee te geven en om de kinderen uit te dagen met hun eigen talenten aan de slag te 
gaan. Daarbij krijgen de kinderen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces 
zodat zij ook innerlijk gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te onderzoeken en leren. We delen 
ook de leuke dingen met elkaar en we hopen dat ieder het naar de zin zal hebben. 
 
Heer, ik bid U voor de kinderen,  
die met angst naar school toe gaan. 
Die, totdat de bel zal klinken, 
bibberend op het schoolplein staan. 
 
Heer, ik bid U voor de kinderen,  
die zichzelf niet accepteren. 
Die een ander beter vinden  
en zo zichzelf blijven bezeren. 
 
Heer, ik bid U voor de gekwetsten,  
die niet opvallen in gedrag. 
En aan wie ik les mag geven,  
het moeilijk hebben, dag aan dag. 
 
Heer, ik bid U, voor mij als leerkracht,  
dat ik uit Uw Liefde leef 
En wetend: U gaf mij het niet toevallig,  
de zorg, waarmee ik hen omgeef. 
 
Met deze bede willen wij dit nieuwe schooljaar met elkaar aan de slag gaan.  
Allen Gods zegen gewenst

Bijbelverhalen 
We beginnen dit schooljaar in het eerste Bijbelboek Genesis waar het gaat over de 
Schepping en de verhalen over Adam en Eva, Noach, Abraham en Jozef. Het is goed om 
steeds weer die verhalen te horen en te weten dat God nog steeds Dezelfde is. Hij is trouw, 
alle generaties door en laat niet los het werk waar Hij mee is begonnen. Zo wil Hij ook dit 
nieuwe schooljaar met ons optrekken en ons leiden op Zijn wegen. 
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Verkeersbrigadiers – nogmaals oproep 
Voor de zomervakantie hebben enkele ouders zich aangemeld 
om mee te helpen met brigadieren. Nu komen we echter nog 
twee ouders tekort  
Voor de kinderen is het heel fijn als er brigadiers staan bij het 
oversteken. Mocht het niet lukken een ouder te vinden, dan zullen 
er op bepaalde dagen géén brigadiers zijn. 
 
 
Wijziging verkeerssituatie  
De Kon. Emmalaan is prachtig geworden en we zijn blij dat de 
werkzaamheden zijn afgerond. Echter…er is een belangrijke 
wijziging wat betreft het benaderen van de school. 
De Mauritsstraat is nu eenrichtingsverkeer en dat is even wennen. 
U kunt wel via het fietspad voor de school inrijden of één afslag 
eerder de  Willem de Zwijgerstraat inrijden. 
 
 
Rapporten  
Graag willen we de rapporten terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week. 
 
 
Basis Online: opnieuw zelf uw privacy aanpassen 
U heeft vorig jaar binnen het ouderportaal aangegeven waar u 
wel en waar u geen toestemming voor geeft met betrekking tot 
foto- en filmbeleid. Volgens de wet AVG dient u dit jaarlijks te 
doen; daarom het vriendelijk verzoek of u uw eigen instellingen 
wilt nalopen en waar nodig bijstellen. U krijgt van ons daar 2 
weken de tijd voor. Na die tijd zullen de leerkrachten foto’s 
plaatsen binnen het ouderportaal van hun eigen groep waarbij 
rekening wordt gehouden met uw voorkeuren.  
 
 
 
 



 
Nieuwe schooljaar en Corona 
Gelukkig zijn er weer meer mogelijkheden, maar we zijn helaas nog niet op het oude niveau 
van voor Corona. Dit zijn de richtlijnen zoals die nog gelden: 
 

- Leerlingen onderling geen 1,5 m. afstand, volwassenen (nog) wel. 
- Leerlingen wassen regelmatig hun handen  
- Iedereen na schooltijd direct naar huis of naar de opvang. 
- Iedereen houdt zich aan de basisregels van hygiëne. 
- Bij milde verkoudsheidsklachten mogen kinderen wel naar school  
- Bij twijfel kinderen laten testen. 

 
Zolang de 1,5 m regel nog geldt voor volwassenen, is het helaas niet 
mogelijk in grote getale de school binnen te komen. Wel kunt u  
(na afspraak) na schooltijd even binnenkomen om iets te bespreken.  
De informatieavond begin september zal daarom ook dit jaar digitaal 
gehouden worden. We hopen in oktober de oudervertelgesprekken wel 
fysiek te houden in de school.  
 
 
Start van de schooldag 
Vanaf volgende week hanteren we de volgende schooltijden: 

§ vanaf 08.20 uur nemen kleuters bij het hek afscheid en lopen zelfstandig de school in; 
ouders blijven buiten het hek staan en kunnen zwaaien van achter de heg 

§ uitzondering: ouders van nieuwe kleuters mogen bij de 3 wendagen en de  
§ 1e schooldag even meelopen naar binnen en daar afscheid nemen 
§ vanaf 08.20 uur komen groep 3, 4, 5 en 6 zelfstandig door de poort van het grote plein 

naar binnen en lopen direct door naar de klas; ouders blijven buiten het hek. 
§ vanaf 08.20 uur komen groep 7 en 8 zelfstandig door de zij-poort naar binnen 

en gaan direct door naar hun eigen lokaal; ouders blijven buiten het hek 
§ om 08.30 uur starten in alle groepen de lessen 

 
 
Eind van de schooldag: 

§ de kleuters komen via het kleuterplein naar buiten; wilt u uw kind bij het hekje ophalen. 
Let u er goed op dat de kinderen niet zomaar de weg op rennen? 

§ om 14.25 uur komt groep 1 naar buiten, om 14.30 uur groep 2 
§ om 14.30 uur komen groep 3, 4, 5 en 6 via het plein bij de grote poort naar buiten 
§ è Ouders van groep 3 en 4 mogen om 14.25 uur het grote plein op om daar hun kind   

                 op te wachten. Denkt u wel aan de onderlinge afstand en graag direct het plein     
                 verlaten als u uw kind heeft. 

§ om 14.30 uur komen groep 7 en 8 via het plein via de zij-poort naar buiten 
§ ouders wachten buiten het hek op hun kind 

 
 

1e Schooldag maandag 30 augustus 
Ouders van groep 3 mogen deze dag meelopen tot aan de deur op het plein. Daarna lopen 
de kinderen zelf naar binnen. Halverwege de ochtend houden we een centrale opening met 
alle kinderen.  
 
 
Betaling schoolreis dinsdag 7 september 
Volgende week ontvangt u een uitgebreide brief met alle 
informatie over het schoolreisje. 
Inmiddels heeft 87% van de ouders al betaald, dat is super!  
De laatste gezinnen (nog 15 gezinnen) ontvangen binnenkort een 
laatste reminder. Uiterlijk 1 september moeten alle betalingen 
binnen zijn. 



Meenemen mobiele telefoon/smartphone 
Er zijn in de bovenbouw vaak kinderen die een mobiel/smartwatch meenemen. Ik wil 
benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de kinderen als zij deze 
meenemen. Om 8.30 uur worden de telefoons ingeleverd bij de leerkracht en bewaard in een 
lade. Om 14.30 uur krijgen de kinderen de mobieltjes weer terug. 
 
 
Gymlessen  
Groep 1 en 2 gymmen bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er wordt gegymd in 
hemd en onderbroek en op gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. 
De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn in gymzaal De Lingebolder. Tijdens deze lessen wordt er 
een shirt en een sportbroekje gedragen of een gympakje.  
Verder worden er gymschoenen gedragen die niet buiten gebruikt 
worden. Het is de bedoeling dat de gymspullen na iedere gymles 
weer mee naar huis genomen worden (en dus niet op school aan de 
kapstok blijven hangen!).  
De gymlessen in groep 3-8 verzorgd door meester Nick. De eigen 
leerkracht is er wel bij aanwezig.

 
Jaarrooster  
U ontvangt volgende week het definitieve jaarrooster voor dit schooljaar. Daarin staan ook 
alle studiedagen en lesvrije dagen vermeld. 
 
 
 
                                                        Agenda  
 
 maandag 30 augustus: eerste schooldag nieuwe schooljaar 
 dinsdag 7 september: schoolreis naar Duinoord 
 
 dinsdag 28 september: studiemiddag, alle groepen om 12.30 uur vrij 
 

dinsdag 5 oktober:  start Kinderboekenweek 
week 36 en 37:  ouder-vertel-gesprekken 
donderdag 14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek 
 
maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10: HERFSTVAKANTIE 
 
woensdag 3 november: Dankdag - schoolontbijt 
vrijdag 19 november: studiedag – alle groepen vrij 
 
 

 
  
 
 

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s, 
 

Caroline van Reenen 
directeur 

 
 
 
 
 
 


