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Klaar voor de start 
Maandag gaan we weer naar school. We zijn 
blij de kinderen dan weer te ontmoeten. Voor 
iedereen altijd weer spannend. Je gaat naar 
een andere groep, of een ander lokaal, voor 
het eerst naar de basisschool of je start op een 
“nieuwe” school. De groepen 1 en 2 zijn om 
praktische redenen van lokaal gewisseld.  
Wij zullen er samen voor zorgen dat iedereen 
zich snel bij ons thuis voelt! Wij hebben er zin 
aan. We hebben ons nog wel te houden aan 
de richtlijnen van het RIVM. Er zijn wel 
aanpassingen in het protocol. In de bijlage 
vindt u het meest recente protocol. In de 
bijlage ook een bericht namens SKOLO 
hierover.  

Startweek 
Maandag starten we met onze startweek. De 
startweek zal er iets anders uitzien dan 
voorgaande jaren, dit i.v.m. de richtlijnen. 
Belangrijk is wel dat de gehele week in het 
teken staat van kennismaken, opnieuw 
starten, groepsvorming en activiteiten 
rondom PBS. Via SocialSchools wordt u op de 
hoogte gehouden.  

Belangrijk voor komende week:  
* Maandag: De kinderen krijgen kaartjes mee 
naar huis en maken complimenten kaartjes 
voor een ander. Deze kaartjes nemen de 
kinderen donderdag weer mee naar school.   
*Dinsdag komt een fotograaf, Mel Buter, op 
school om van alle kinderen een foto te 
maken.  Een keer op een heel andere manier 
dan anders. Op de Facebook pagina van Mel 
kunt u een indruk krijgen.  (De voorbeelden 
van de zwart-wit foto’s. Er wordt van ieder 
kind een portretfoto voor en een profielfoto 
gemaakt. Van de laatste wordt een groeps(rij) 
foto gemaakt. T.z.t. ontvang u de foto’s 

digitaal.  
* Donderdag: Deze dag is uitgeroepen tot 
“gekke haren dag”!  Alle kinderen en 
leerkrachten, mogen met iets geks, ludieks, 
moois, anders in hun haren op school komen. 
Tevens worden de complimenten kaartjes 
weer meegenomen om deze met de kinderen 
te delen. In de klas wordt er iets 
georganiseerd waardoor het kind met de 
haren in de belangstelling komt te staan. 

Gymlessen 
De gymlessen mogen/ kunnen weer in de 
gymzaal. Wilt u de kinderen de gymkleding de 
betreffende dagen meegeven. (Bij mooi weer, 
niet bij te warm weer, kan er buitengym zijn. 
Dan gaat de gymtas met kleding ongedragen 
mee terug. ) 
Maandag: Groep 6 
Dinsdag: Groep 3  
Donderdag: Groep 3 t/m 8 
Vrijdag: Groep 4,5,7 en 8  

Nog geen hoofdluiscontrole 
De eerste hoofdluiscontrole laten we 
vervallen. Wilt u de kinderen voor schoolbegin 
goed zelf controleren? 

 
Postdag 
De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 18 
augustus.  Groep gerelateerde vragen/ 
opmerkingen/ mededelingen, bijvoorbeeld 
over excursies, ontvangt u over het algemeen 
via de groepsleerkracht. SocialSchools zullen 
we daarvoor veel gaan gebruiken. Het is nog 
niet iedereen gelukt om in te loggen.  
Meer info over SocialSchools volgt dinsdag bij 
de volgende nieuwsbrief. 
 

Nieuwsbrief nr. 1 

Jaargang 8 schooljaar 2020-2021 

 



 

 

 In de kijker 
Schooljaar 2020-2021 

 
  

Ouderportaal 
Iedere ouder krijgt vanaf de eerste dag dat 
hun kind op school zit accountgegevens voor 
toegang tot ouderportaal. Ouderportaal is een 
onderdeel van ons administratiesysteem.  
Binnen ouderportaal kan iedereen zijn of haar 

eigen gegevens aanpassen. Zo houden we alle 
informatie up to date en kloppen alle e-
mailadressen, huisadressen, telefoonnummers 
en extra informatie. Wilt u deze gegevens 
komende week controleren zodat we zeker 
weten dat ze helemaal up to date zijn.  

 
De kalender van augustus en september (De kalender is ook in te zien op SocialScools) 
 
17 t/m 21 augustus    Startweek 
 
Dinsdag 18 augustus    Postdag 
Donderdag 27 augustus   Ontruimingsoefening met de hele school 
Maandag 31 augustus    STUDIEDAG team; alle kinderen vrij 
 
Dinsdag 1 september     Postdag 
Dinsdag 1 september    ’s Avonds OR-vergadering 
In week 37  Startgesprekken (Hoe? Dat laten we nog weten) 
Woensdag 16 september   ’s Avonds oud papier 
 
Gekke haren dag........ Wat zullen we gaan zien?????? Niets moet alles mag. En je mag zijn 
wie je bent en hoe je bent.  

     

    


