
 

Beste ouders 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 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.  
 
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.  
 
Eerste schooldag 
We verwachten alle kinderen op maandag 30 augustus om 8.30 uur op school. Omdat op een eerste 
schooldag sommige ouders het fijn vinden om hun kind binnen te brengen mag dit ook. Wel willen 
we u als u dat wil zich te houden aan de volgende aandachtspunten. Natuurlijk kan u ook gewoon 
uw kind bij het hek brengen of uw kind zelf laten komen. Deze kinderen spelen gewoon lekker op 
het plein en gaan naar binnen met de leerkracht.  
Afspraken wanneer u toch even in de klas wil kijken: 

• Het is de bedoeling om kort te kijken in de klas.  

• Kinderen waarvan de achternaam begint met de letter A tot en met H mogen met hun ouder 
naar binnen van 8.15 uur tot 8.25 uur. 

• Kinderen waarvan de achternaam begint met de letter  I tot en met P mogen met hun ouder 
naar binnen van 8.25 uur tot 8.35 uur. 

• Kinderen waarvan de achternaam begint met de letter Q tot en met Z mogen met hun ouder 
naar binnen van 8.35 uur tot 8.45 uur. 

• De leerkracht staat bij de deur en houdt in de gaten of er niet te veel ouders binnen zijn. Het kan 
zijn dat u wordt gevraagd om even te wachten.  

• Graag als ouder zodra u heeft gekeken weer naar buiten gaan.  
 
Startbijeenkomst 
De startbijeenkomst vindt dit jaar onder schooltijd plaats. Dit zal zijn op dinsdagmiddag 7 
september. Helaas kan u er niet bij zijn dit jaar. We zullen u na de bijeenkomst een kort verslag 
sturen. Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar weer samen met ouders en kinderen een viering 
houden.  
 
Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken zullen de komende tijd doorgaan. Hierbij zullen de leerkrachten de 
corona-regels in acht nemen. We willen u vragen om dit ook te doen.  
De huisbezoeken die in groep 1 plaatsvinden zullen ook doorgaan.  
 
 
 



 

Even voorstellen: Lydia Wessels 
Komend jaar zal Lydia Wessels op dinsdag en donderdag bij ons komen werken als 

onderwijsassistente. Zij werkt al langer in de vereniging en gaat nu bij ons aan de slag. Lydia van 

harte welkom en we wensen je Gods zegen toe bij ons op school.  

 

Informatieavond 

Vanwege het beperkt aantal ouders in een ruimte zullen we ook dit jaar geen informatieavond 

houden. Op woensdag 8 september ontvangen alle ouders via social schools een filmpje of foto’s 

vanuit de groep om een indruk te krijgen. Verder krijgen alle leerlingen een brief met daarin 

informatie over wat er plaatsvindt in de groep.  

Heeft u daarna nog vragen over dingen in de groep dan kan u die natuurlijk aan de leerkracht stellen.  

 

Nieuwe leerlingen 

Na de vakantie zullen er een heel aantal nieuwe leerlingen starten bij ons op school.  

In groep 1 zullen gaan starten: Josephine, Alvyn, Luna, Yaïra, Levi en Madeleine.  

We wensen iedereen een goede start toe en hopen dat zij een goede en fijne tijd bij ons op school 
mogen hebben. 
 
Afscheid leerling 
Afscheid nemen we van Gerben Teitsma (groep 6). Hij heeft tijdelijk in Garderen gewoond en gaat 
nu weer terug naar Ede. We wensen hem van harte Gods zegen toe in zijn verdere leven. 
 
Gymrooster 
Op donderdag gaan de groepen 3 tot en met 8 gymmen.  
Groep 3 en 4 gaan ’s ochtends. Groep 5-8 gaan ’s middags.  
De kinderen van groep 3 en 4 krijgen gym van juf Goedvree en juf ten Voorde.  
De kinderen van groep 5-8 krijgen gym van juf Ansink. 
Van ongeveer 10.30 tot 11.30 gymmen de kinderen van groep 3/4. Dit kan soms iets later zijn maar 
ze zijn altijd voor 12.00 uur weer op school. De kinderen kunnen dus gewoon vanaf school mee naar 
huis.  
Van 13.00 uur tot 14.00 uur gymt groep 7/8. 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.   
Om 14.00 uur tot 15.00 uur gymt groep 5/6. Meester van de Beek fietst met deze groep naar de 
gymzaal en neemt groep 7/8 weer mee terug.   
Groep 5/6 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 (laten) doorgeven.   
Wanneer dit niet mogelijk is, graag bespreken met de juf. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Corona 
Hierboven is al een aantal keer gesproken over corona. Nog steeds hebben we hier mee te maken. 

We zullen de richtlijnen zoals deze voor de vakantie waren blijven hanteren en soms iets aanpassen 

waar dat kan. Hieronder een opsomming van onze maatregelen: 

Kinderen / school 

• Kinderen wassen meerdere keren per dag de handen. De leerkrachten coördineren dit. 

• Er worden papieren handdoeken gebruikt.  

• Met deze nieuwsbrief wordt de meest recente beslisboom meegestuurd.  

• De verjaardagen gaan we weer op de manier vieren zoals voor corona.  

• Wilt u bij het ophalen van de kinderen bij groep 1 en 2 op het plein wachten? U kan dan uw 

kind meenemen vanaf het plein.  

Volwassenen 

• Als volwassenen houden we 1,5 meter afstand. Ook bij het hek. Wilt u daar ook aan denken?  

• Ouders zijn welkom in de school; wel willen we u vragen om er terughoudend in te zijn.  

• Bij verkoudheidsklachten verwachten we dat u niet in de school komt. Heeft u een afspraak 

dan graag de leerkracht bellen om een nieuwe afspraak te maken.  

• Wanneer ouders in de school komen dan verwachten we dat zij de handen ontsmetten bij 

de ingang en rechts aanhouden in de gang.  

 

Zendingsgeld: Joanel 

In de komende maanden sparen we zendingsgeld voor ons sponsorkind Joanel 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 1 x per schooljaar een brief, tekening of knutselwerkje naar Joanel. Hij is daar erg 
blij mee. Sparen jullie weer mee?  
 

Schoolreizen 

Op dinsdag 14 september hopen we op schoolreis te gaan. Hieronder al kort wat informatie (het kan 

nog iets wijzigen maar niet veel). Uitgebreide informatie volgt nog.  

 

Groep 1-4 

Bestemming: De Flierefluiter in Raalte 

Vertrektijd: 09.30 uur 

Terug bij school: 15.15 uur 

 

Groep 5-8 

Bestemming: Natuurschool Lauwersoog 

Vertrektijd: 06.55 uur (is geen typefout; vanwege het tij van het water kunnen we anders niet 

wadlopen) 

Terug bij school: 17.30 uur 

Bijzonderheden: Voor het wadlopen zijn hoge gympen met veters of oude sneakers die je goed vast 

kan strikken noodzakelijk!  



 

 

Overblijven 
Vanaf maandag gaan we weer starten met overblijven. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een apart 
bericht over het overblijven. Wilt u dat ook goed doorlezen? Daar staan ook de contactgegevens van 
Tjarda Becker en Ariëtte van de Steeg (onze overblijfcoördinatoren). Bij hen kan u terecht met al uw 
vragen. 
Willen alle ouders van de school, dus ook als u geen gebruik wil maken van het overblijven, de 
volgende link aanklikken en de vragen beantwoorden? Alvast bedankt! 
Vragenlijst overblijven 

 

Gezocht 
Na het opruimen in de school en het wisselen van groepen ontdekten we dat we een paar dingen 
missen. Het is mogelijk dat dit bij u thuis is achtergebleven met het thuiswerken. Mocht u één van 
onderstaande materialen thuis hebben wilt u dit dan meegeven? 
- Opladers chromebook (4 stuks) 
- Spelletje dat hoort bij de methode veilig leren lezen (groep 3) 
 
Agenda 

17 juli – 29 augustus Zomervakantie   

30 augustus Eerste schooldag in nieuwe 
schooljaar 

 

7 september Startbijeenkomst  Dit jaar onder schooltijd met alleen kinderen 

8 september Informatieavond Dit jaar schriftelijk 

14 september Schoolreis groep 1-4  

14 of 16 september Schoolreis groep 5-8  

22 september Schoolfotograaf  

28 september Ouderavond Kiva Er wordt nog gecommuniceerd over deze avond 

4 oktober Maandviering  

18-22 oktober Herfstvakantie  

 

 

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 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bmh6b8xwd0CU1-VL1lFvWsLY-bbTpTdAs-VmThcTLSFUQ09XVFdLQkNSM0xEVlM0RVJRSUNTUzNIUi4u

