
 

 

 

 

 

Welkom 
Na een zonnige zomer start a.s. maandag 31 augustus het nieuwe schooljaar. We 
verwachten alle leerlingen om 8.30 uur in de klaslokalen. De groepen 4 t/m 8 komen de 
school binnen via de hoofdingang aan de Hasselmanstraat. De leerlingen van de groepen 
1 t/m 3 worden op het kleuterplein ontvangen door de leerkrachten; zij komen de school 
binnen via de kleuterpoort aan het Tavenuplein. Deze wordt geopend om 8.20 uur.  
 
Maatregelen inzake Corona 
Helaas zijn we nog steeds gebonden aan de maatregelen rondom het Corona-virus, dit 
betekent dat ouders nog niet welkom zijn binnen de school of op het schoolplein. We 
begrijpen dat de kleuters tot op het schoolplein worden gebracht; we verwachten dat alle 
ouders zich aan de regel houden en niet onnodig op het kleuterplein blijven. 
Komende week zullen wij u informeren over de activiteiten die op de planning staan in de 
maand september.  
 
Het luiden van de bel 
Vanaf a.s. maandag klinkt er nog maar één keer een bel; alle leerlingen gaan dan naar 
meteen binnen. De ‘mag-bel’ komt te vervallen.  
 
Schooltijden 
Voor alle duidelijkheid vermelden we onderstaand nog eens de schooltijden: 
   Groep 1 t/m 4  groep 5 t/m 8 
Maandag  08.30 u - 12.00 u  08.30 u - 12.00 u 
   13.00 u - 15.15 u  13.00 u - 15.15 u 
 
Dinsdag  08.30 u - 12.00 u  08.30 u - 12.00 u 
   13.00 u - 15.15 u  13.00 u - 15.15 u 
 
Woensdag  08.30 u - 12.15 u  08.30 u - 12.15 u 
   -- 
Donderdag  08.30 u - 12.00 u  08.30 u - 12.00 u 
   13.00 u - 15.15 u  13.00 u - 15.15 u 
 
Vrijdag  08.30 u - 12.00 u  08.30 u - 12.00 u 
   --    13.00 u - 15.15 u 
 
Gymlessen 
Vanaf a.s. maandag zullen de gymlessen weer gewoon in Sporthal ‘De Iris’ plaatsvinden,  
met in achtneming van de Corona-maatregelen. Ook dit jaar verzorgen meester Mark en juf 
Kendra de gymlessen. Zij worden vergezeld door een stagiair; Toon van Drunen. 
Op blote voeten gymmen is niet veilig. We vragen daarom dringend gymschoenen mee te 
geven. Kleuters kunnen elke dag gymmen; graag gymschoenen, voorzien van een naam, 
op school in de mand laten! Gymschoenen met klittenband zijn zowel voor de kleuters als 
voor de leerkrachten erg handig! 
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Onderstaand vindt u het gymrooster voor 2020-2021: 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.45 - 9.30  Instroomgr  Instroomgr  

9.30 - 10.15  Groep 1/2a  Groep 1/2a Groep 8 

10.30 - 11.15 Groep 7 Groep 1/2b  Groep 1/2b Groep 6/7 

11.15 - 12.00 Groep 6 Groep 4  Groep 3a/b Groep 5 

13.00 - 13.45 Groep 6/7 Groep 3a/b  Groep 4 Groep 6 

13.45 - 14.30 Groep 8 Groep 5   Groep 7 

 
Fietsenhok 
Op het grote plein is voor iedere groep een vast fietsenhok. We lopen vanaf de straat met 
de fiets aan de hand naar de fietsenhokken. Het is verboden in een hok van een andere 
groep te komen. In je eigen fietsenhok kom je alleen om je fiets weg te zetten of te pakken. 
De verdeling is als volgt: 
Fietsenhok  1:  Groep 8 
Fietsenhok  2: Groep 8 
Fietsenhok  3:  Leerkrachten 
Fietsenhok  4:  Groepen 7  
Fietsenhok  5:  Groepen 6 
Fietsenhok  6:  Groep 5 
Fietsenhok  7:  Groep 4 
 
Verlof aanvragen 
Voor alle afwezigheid van een leerling (dus ook doktersbezoek, tandarts, logopedie enz.) 
dienen wij een ondertekende verlofaanvraag te ontvangen. U kunt de verlofbriefjes vinden 
op de website, in de klassen en bij de administratie. 
Ook voor afwezigheid van korte duur zijn wij wettelijk verplicht om een ondertekende 
verklaring in ons bezit te hebben. 
 
Klassenouder 
Voor groep 1-2b zijn we nog op zoek voor een klassenouder. Zij of hij regelt de contacten 
voor bijv. ouderhulp tussen de leerkracht en de ouders. Heeft u belangstelling? Dan graag 
aanmelden bij juf Lieke. 
 
Hoofdluis 
A.s. woensdagochtend vindt er in alle groepen een hoofdluiscontrole plaats. We verwachten 
de hulpouders om 8.30 uur in de teamkamer. 
 
 
 
 

Lied van volgende week:        Kernwaarde volgende week: 
Lied 288:                   
Goedemorgen, welkom allemaal 


