
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De vakantie is voorbij en we zijn 
dankbaar dat iedereen voor zover we nu weten volgende week gezond kan starten. Iets om 
dankbaar voor te zijn want het is niet altijd gewoon. 
Vandaag zijn wij als team gestart met een overleg en in de achterliggende week of eerder in de 
vakantie hebben we alles klaar gemaakt voor het nieuwe jaar. We hopen dat de leerlingen er weer 
zin in hebben. Wij in ieder geval wel. We hopen en bidden dat we een mooi en goed jaar mogen 
ontvangen. Hierbij nog een heel aantal aandachtspunten voordat we weer gaan beginnen. 
 
Eerste schooldag 
We verwachten alle kinderen op maandag 22 augustus om 8.30 uur op school. U bent welkom om 
om 8.30 uur even mee naar binnen te lopen en te kijken waar uw kind zit. Om 8.40 uur gaat de les 
beginnen. Voor u staat er dan een bak koffie of thee klaar in het Middelpunt.  
 
Nieuwe leerlingen  
Na de vakantie zullen er een heel aantal nieuwe leerlingen starten bij ons op school. In groep 1 
zullen gaan starten: Rins, Jethro, Liv en Saar. We wensen iedereen een goede start toe en hopen dat 
zij een goede en fijne tijd bij ons op school mogen hebben. 
 
Luizencontrole 
Woensdag 24 augustus is er een luizencontrole. We hopen dat we ook na deze vakantie luizenvrij 
zijn. 
 
Tussen de middag 
Afgelopen jaar merkten we dat kinderen die thuis eten vroeg naar school komen. Dit wordt voor de 
overblijfouders erg onoverzichtelijk en druk op het plein. We willen u daarom vragen om uw kind om 
12.45 naar school te laten gaan i.v.m. overblijf. 
 
Gym groep 3 tot en met 8 
Groep 3 gymt op dinsdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Hierover is al een apart bericht aan de ouders 
van groep 3 gestuurd door de leerkracht.  
 
Groep 4/5 gymt op dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. Ook hierover is al een apart bericht 
verstuurd aan de ouders.  
 
Groep 6 gymt op donderdag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Meester van de Beek fietst met deze groep 
naar de gymzaal en neemt groep 7/8 weer mee terug. 
Deze groep mag om 15.00 uur zelf naar huis fietsen of bij de gymzaal worden opgehaald. Wanneer 
uw kind(eren) met de juf mee naar school moet(en) fietsen, graag even doorgeven.  
 
Groep 7/8 gymt op donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur. De kinderen verzamelen zich met de fiets 
om iets voor 13.00 uur bij de gymzaal. De overblijvers fietsen met de juf vanuit school mee. 
 
 
 
 



 

Startbijeenkomst 
Op donderdag 8 september wordt u van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) de 
startbijeenkomst bij te wonen. Deze avond zal beginnen om 18.30 uur. Na afloop is er nog de 
gelegenheid om iets te drinken. We zullen deze avond houden in het Blanke Schot. 
 
Informatieavond 
Op dinsdag 30 augustus hopen we onze informatieavond te houden. Voorafgaand aan deze avond 
ontvangt u van de leerkracht van uw kind een brief met informatie over de groep.  
De school is open van 19.00 uur tot 20.30 uur. U kan dan in de groep van uw kind materialen 
bekijken en even kennismaken met de leerkracht.  
Er zijn drie groepen waar een presentatie wordt gehouden op een vast moment. Hieronder de 
planning daarvan: 
19.00 uur: groep 1  
19.15 uur: groep 3 
20.00 uur: groep 7/8 (presentatie over voortgezet onderwijs) 
 
Kennismakingsgesprekken 
Wanneer uw kind een nieuwe leerkracht heeft volgen er in september kennismakingsgesprekken. De 
leerkrachten zullen hiervoor een bericht via social schools verspreiden.  
Het is de bedoeling dat u dan samen met uw kind naar school komt.  
De kinderen van groep 1 die na de zomer zijn gestart krijgen een huisbezoek van één van de juffen.   
 
Schoolreizen 
Dit jaar zijn de kleine schoolreizen aan de beurt. Voor de nieuwe ouders even een korte uitleg. Wij 
hebben het ene jaar een grote schoolreis en het andere jaar een kleine schoolreis. Dit omdat een 
groot schoolreisje enorm veel kost. Om de kosten te beperken vragen we ieder jaar wel hetzelfde 
bedrag als bijdrage maar sparen we in een goedkoper jaar dus voor een duurder jaar.  
De schoolreizen vinden plaats in de week van 12 september. Zie de agenda onderaan deze 
nieuwsbrief voor de exacte data van de groepen.  
Meer informatie over de locaties volgt nog.  
 
Zendingsgeld 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen weer zendingsgeld meenemen. In 
september, oktober en november sparen we zendingsgeld voor ons 
sponsorkind Joanel (14 jaar) uit Haïti. Zo kan Joanel elke dag naar school. 
Joanel krijgt naast (christelijk) onderwijs ook voeding, kleding en de 
mogelijkheid om naar de dokter te gaan. Elke groep stuurt eens per schooljaar 
een brief, tekening of knutselwerkje naar Joanel. Hij is daar erg blij mee. 
Sparen jullie weer mee? 
 
Aanwezigheid directie  
In principe ben ik op maandag, woensdag en donderdag aanwezig op school. 
Naast mijn kantoor staat een bord waarop u kunt zien of er wijzigingen zijn. 
Door de andere baan die ik er naast heb binnen CNS kan het soms wijzigen.  
 
 
 



 

Agenda 

22 augustus Eerste schooldag  

24 augustus Luizencontrole  

30 augustus Informatieavond  

8 september Startbijeenkomst avond Blanke Schot 

12 september Schoolreis groep 7/8  

13 september Schoolreis groep 4-6  

15 september Schoolreis groep 1-3  

21 september Schoolfotograaf  

 

Tot slot 

Aan het eind gekomen van de nieuwsbrief hoop ik alles te hebben gemeld wat er gemeld moet 
worden. Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook een overzicht met daarop belangrijke data voor het 
komende jaar. De kinderen krijgen deze komende week ook op papier mee. Ik wens u mede namens 
het team nog een goed weekend. 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


