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 28 augustus 2020  Agenda  
 Nummer 0  

maandag 31 augustus 
We gaan weer beginnen! 
Vandaag geen gymlessen! 

   dinsdag 1 sept  
   woensdag 2 sept  

   donderdag 3 sept  
   vrijdag 4 sept Nieuwsbrief nr. 1 

     

 Jarig deze weken:  Maandag 31 augustus Neal van der Bent                 Welkom op school! 
Bowi Smeltink                        Welkom op school! 
Lily Smeltink                           Welkom op school! 
Roan van Tol                           groep 8B 

   Dinsdag 1 september Emma van der Berg               groep 8B 

   Woensdag 2 september Vincent Lee                             groep 8B 

   Donderdag 3 september Juf Ellen 

   Vrijdag 4 september Eyüp Kokangül                        groep 3 

    
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
De zomervakantie zit er weer op! Het team heeft ervoor gezorgd dat alles weer op orde is en de 

klaslokalen weer tip-top zijn ingericht. En dan mogen we maandag weer naar school!     .  

Sommige kinderen popelen om naar school te mogen, waar andere kinderen misschien aan het 

moed verzamelen zijn. Een nieuw schooljaar in een nieuw klaslokaal en waarschijnlijk ook met 

een andere leerkracht. Dat is misschien best lastig, zeker nu de corona-maatregelen nog steeds 

van kracht zijn. Maar, we hebben het afgelopen schooljaar ervaren dat iedereen zich hier snel 

een weg in vindt. In de bijgevoegde brief kunnen jullie alle informatie hierover lezen. Let op: De 

tijden voor het naar school gaan zijn vanaf groep 3 gewijzigd! 

Informatieavonden  

Deze kunnen helaas niet doorgaan. De leerkrachten zullen de informatie via de mail met u 

delen.  

Kennismakingsgesprekken 

Binnen het team zijn we aan het kijken op welke wijze deze gesprekken kunnen plaatsvinden. U 

hoort dit spoedig van ons. 

 

 



Jaarkalender 

Aan de jaarkalender wordt gewerkt. Nog even een herhaling van de studiedagen en andere 

vrije momenten: 

• Donderdag 17 september 2020 (studiedag) 

• Maandag 26 oktober 2020 (studiedag)  

• Vrijdag 18 december 2020 is de school om 12.00 uur uit!  

• Vrijdag 19 februari 2021 (studiedag)  

• Dinsdag 6 april 2021 (studiedag)  

• Vrijdag 2 juli 2021 (studiedag)  

• Vrijdag 16 juli 2021 is de school om 12.00 uur uit! 

 

     
 

 Gymtijden  De gymtijden: 
Maandag (eigen gymlessen) 
11.00 uur groep 5 
12.15 uur groep 3 # 
13.00 uur groep 4 
# groep 3 zal de eerste weken buiten gymmen/spelen 
Woensdag (vakleerkracht gym juf Femke) 
08.45 uur groep 8A 
09.30 uur groep 8B 
10.15 uur groep 7 
11.00 uur groep 6 
12.15 uur groep 5 
13.00 uur groep 4 
Donderdag (vakleerkracht gym juf Noortje) 
08.45 uur groep 3 
Vrijdag (eigen gymlessen) 
08.45 uur groep 8A 
09.30 uur groep 8B 
10.15 uur groep 7 
11.00 uur groep 6 
 
Let op! De eerste schooldag (a.s. maandag) is er nog geen gym! 

 
 

Aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


