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Activiteiten  

 
 

 
S  van Samenwerken 

 
Jaarsluiting 
 
A.s. donderdag sluiten we het jaar af. Met een workshop van het Pieck, een speurtocht en een 
maandviering. Alle kinderen worden door de oudervereniging getrakteerd op poffertjes en een 
drankje. Ook voor het fruithapje wordt gezorgd. Is uw kind een hele grote eter dan kunt u nog wat 
meegeven, maar waarschijnlijk is het helemaal niet nodig. Eet smakelijk allemaal! 
 
Luizen pluizen 
 
Op 5 september, als het schooljaar begint, zouden wij het erg fijn vinden dat de huidige 
groepsouders nog eenmaal de klas willen controleren op luizen. Mocht je verhinderd zijn, zou je dan 
voor een vervanger willen zorgen? We kunnen dan weer fris en fruitig het nieuwe schooljaar starten. 
Alvast bedankt namens het hele team. 
 

A van Aandacht en respect 

 
Erik van Gelder is vakdocent beweging en komt ons team versterken. Wanneer kinderen te laat zijn 
bij de aanlooptijd, dan worden ze in een andere groep opgevangen. Na afloop lopen alle leerlingen 
mee terug naar school, behalve de leerlingen die toestemming van de ouders en leerkracht hebben 
om op eigen gelegenheid naar huis te gaan. Na de bewegingslessen wordt er in verband met de vrij 
grote aanlooptijden niet meer gedoucht. Er mogen alleen deodorantrollers gebruikt worden (geen 
spuitbussen). Het is wel wenselijk dat u uw kind die dagen thuis alsnog laat douchen.  
 

M van Multitalent 

Laatste schooldagen heeft groep 8 meerdere malen de musical opgevoerd.  
We hebben ervan genoten! Vandaag hebben we ze uit gezwaaid en zijn ze de school uitgegleden.  
We wensen hen een hele fijne vakantie toe en een succesvolle start op het voortgezet onderwijs 
volgend jaar. Groep 8 vaarwel, het ga jullie goed… 
 

E van Eerlijk en open communiceren 

 
Bewegingsonderwijs  
 
De kinderen van de groepen 1/2 krijgen iedere ochtend en iedere middag bewegingsonderwijs in het 
speellokaal of op het buitenterrein. Wanneer er sprake is van bewegingsonderwijs in het speellokaal, 
spelen de kinderen in een gymbroekje waar u zelf voor moet zorgen (voorzien van naam). Dit 
gymbroekje blijft het gehele schooljaar op school. Naast het gymbroekje heeft uw kind 
gymschoentjes nodig (voorzien van naam). Bij voorkeur gymschoentjes zonder veters (en zeker geen 
balletschoentjes met gladde zool), zodat zij zoveel mogelijk zichzelf kunnen omkleden. 
 

5 september Start schooljaar 

5 september Luizencontrole 



De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week op dinsdag een blokuur 
bewegingsonderwijs in de sporthal, één les wordt door de vakleerkracht Erik van Gelder gegeven.  
De kinderen hebben gymschoenen (deze mogen geen strepen achterlaten op de vloer), een 
sportbroekje en T-shirt nodig. 
 
08.20-09.45 uur: groep 7 en 8 (leerlingen komen zelfstandig naar de sporthal om 08.15 uur) 

09.45-11.15 uur: groep 3a en 3b en 3 van groep 2/3,  groep 2 blijft op school. 

11.15-12.45 uur: groep 4 en 4/5 

12.45-14.15 uur: groep 5 en 6 (zij lopen na de gymles met de leerkracht naar school of mogen 
zelfstandig naar huis, toestemming hiervoor wordt bij aanvang schooljaar door ouders gegeven) 
 
Planning schooljaar 2022-2023 
 
Wilt u weten welke activiteiten er volgend schooljaar gepland staan dan kunt u in Social Schools 
agenda kijken. 
 
Etui 
 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 brengen aan het begin van het schooljaar een etui mee naar 
school met daarin: een goede vulpen, potlood, kleurpotloden, stiften, gum en puntenslijper.  
Een vulpen kan ook via school aangeschaft worden. De kosten hiervoor zijn € 3,00. 
  
Leerlingen van groep 3 brengen op de eerste schooldag een lege etui mee, deze wordt op school 
gevuld.  
 
Leerlingen van groep 4 brengen de eerste dag een etui mee met kleurpotloden, stiften, gum en 
puntenslijper. Zij krijgen op school een vulpen en potlood.  
 
Koptelefoon  
 
Leerlingen van groep 1 t/m 3 kunnen gebruik maken van koptelefoons op de laptop.  
In groep 4 zorgen leerlingen zelf voor een koptelefoon en vanaf groep 5 zorgen leerlingen zelf voor 
oortjes. Oortjes zijn evt. via school aan te schaffen voor € 3,50. 

 
N van Nu en in de toekomst een veilige school! 

 
Fijne vakantie! Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We willen iedereen bedanken 
voor de fijne samenwerking! We zijn erg blij om samen met u, als betrokken ouder, een mooie school 
met goed onderwijs neer te kunnen zetten. We verwelkomen de leerlingen weer graag op maandag  
5 september. Voor nu wensen wij u een hele fijne, welverdiende, zonnige vakantie!  
Geniet en kom vooral gezond en veilig weer terug. 
  


