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Er staat alweer een nieuw schooljaar voor de 
deur. Schooljaar 2022-2023. 
Hopelijk heeft iedereen van een heerlijke 
ontspannen vakantie kunnen genieten. 
In deze eerste nieuwsbrief komen de meest 
belangrijke zaken voor dit moment aan de 
orde. Binnenkort volgt een tweede 
nieuwsbrief met overige informatie. 
De maandelijkse nieuwsbrief ontvangt u altijd 
de eerste dinsdag van de maand.  
 

PBS: 
Zoals elk jaar beginnen we ook dit schooljaar 
weer met een startweek.  
In de bijlage vindt u hierover meer informatie. 
 

Eten en drinken in de pauze: 
De Verrekijker heeft onlangs haar tweede 
certificaat voor “gezonde school” ontvangen. 
Eén certificaat “Veiligheid en welbevinden” 
hadden we al en is na nieuwe aanvraag 
verlengd. Een tweede certificaat komt daar nu 
bij voor “Bewegen en Sport”.   

We praten gedurende de dag regelmatig met 
kinderen over gezondheid, bewegen en een 
gezonde leefstijl. Daar hoort naast vele andere 
aspecten, ook voeding bij. 
Hierbij kunt u als ouder een grote bijdrage 
leveren. Wij willen als school niets verplichten 
of verbieden, maar we willen wel proberen 
kinderen te stimuleren om gezond te eten. 
Zowel voor het tussendoortje bij de 
ochtendpauze als bij de lunch in de 
middagpauze, zouden wij het op prijs stellen 
dat u als ouder ervoor zorgt dat uw kind 

gezond blijft eten. Dat wil bijvoorbeeld 
zeggen: een stuk fruit voor de ochtend en 
gezonde voeding voor de lunch met drinken 
zullen wij van harte verwelkomen.  
Groep 1 en 2 hebben echt een uitgebreid 
tafelmoment in de ochtend. Voor de groepen 
3 t/m 8 is de ochtendhap een kort moment en 
daarna naar buiten.  
Uit ervaring weten we: een goed voorbeeld 
doet goed volgen. 
 

Gymtijden: 
 

  Maandag  Woensdag  Donderdag  

8.30-9.20  gr 8    gr 8  

9.20-10.10      gr 6  

10.10-11.00  gr 4    gr 5  

11.00-11.50  gr 3    gr 4  

11.50-12.20        

12.20-13.10  gr 7  gr 5  gr 3  

13.10-14.00    gr 6  gr 7  

 
De eerste week hoeven de kinderen nog geen 
gymkleding mee te nemen. De sport- en 
beweegactiviteiten zijn door de week op 
andere momenten buiten. 

Zoen- en zoefstrook: 
Vanwege aangepaste schooltijden, is de zoen- 
en zoefstrook alleen in de ochtend geopend. 
Komt u ’s middags uw kind van school halen, 
moet u voor uw auto een parkeerplaats op 
een daarvoor aangewezen plek in de wijk 
zoeken. Advies is om de kinderen zoveel 
mogelijk lopend- dan wel op de fiets te 
brengen en te halen.  
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Schooltijden: 
Let u op de gewijzigde schooltijden? 
 
Alle groepen van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 uur t/m 14.00 uur. 
 

Belangrijk; schoolfoto's 2022-2023: 
Uitsnede uit de laatste nieuwsbrief van vorig 
schooljaar:  
......... U kunt indien u dat wilt ook een foto 
laten maken van de broertjes/ zusjes in het 
gezin. Jong en oud dus ook de kinderen die niet 
op school zitten. Deze foto’s worden gemaakt 
op zaterdag op locatie van de fotograaf. U 
krijgt nog bericht over opgave hiervoor. Wilt u 
hier gebruik van maken, reserveer dan vast 
zaterdag 3 september in uw 
familieagenda............ 

Zie onderstaande folder van de fotograaf (ook 
als bijlage) 

 
 
 

 

 

NAW gegevens: 
Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw 
telefoonnummer of een nieuw e-mail adres? 
Dit kunt u doorgeven via ouderportaal.  
Lukt dit niet? Of inlog gegevens kwijt? Laat het 
even weten via mail verrekijker@skolo.nl 

Bijlage: 
- Brief fotograaf SuuS 
- Startweek PBS 


