
 

 

 

 

 
       
Nieuwe schooltijden per 1 maart 
Gisteren, 18 februari, heeft u een brief ontvangen van Arnold van Ooijen met daarin de uitleg rondom 
de nieuwe schooltijden. Per 1 maart gelden de volgende schooltijden, mits er geen versoepelingen 
worden aangekondigd bij de komende persconferentie; 
Maandag  8.25 uur - 14.30 uur 
Dinsdag  8.25 uur - 14.30 uur 
Woensdag 8.25 uur - 12.30 uur 
Donderdag 8.25 uur - 14.30 uur 
Vrijdag  8.25 uur - 12.30 uur groep 1 t/m 4 

8.25 uur - 14.30 uur groep 5 t/m 8 
-Dit betekent dus ook dat alle kinderen (kosteloos) tussen de middag op school eten. Geeft u uw 
kind(eren) daarom een lunchpakketje mee? De kinderen eten samen met de eigen leerkracht. 
-De aanvangstijd is iets vervroegd. Wilt u hier rekening mee houden? Vanaf 8.25 uur geldt de officiële 
onderwijstijd die we ook naar de Inspectie en de Leerplicht moeten verantwoorden. We verwachten 
alle kinderen dan ook om 08.25 uur in de groep. 
-Ouders die gebruik maken van BSO-opvang van Trema, dienen zèlf met Trema contact te leggen 
over de wijziging van opvangtijden. Trema is op de hoogte van de ingang van ons continurooster. 
-Als er in de persconferentie van volgende week versoepelingen worden aangekondigd, dan 
bekijken we opnieuw of de huidige schooltijden gehandhaafd kunnen blijven. Alleen in dat geval 
zullen we u uiterlijk donderdag 25 februari informeren. Mocht u geen bericht meer krijgen, dan geldt 
per 1 maart bovenstaand continurooster. 
 
Verkiezingen MedezeggenschapsRaad 
De verkiezingen voor leden van de MedezeggenschapsRaad staan weer voor de deur. We zenden 
de flyer in de bijlage. Geïnteresseerde ouders dienen voor vrijdag 12 maart te reageren. 
 
Schoolfruit 
Vanwege de lockdown zijn er dit jaar 5 weken schoolfruit weggevallen. Deze gemiste  
weken worden aan het eind van het programma ingehaald. De laatste leverweek is  
week 22, de week van 31 mei. 
 
Groep 1 
Na de vakantie werkt de instroomgroep over het thema ‘Dieren; thuis en op de boerderij’. 
 
Groep 1-2a en 1-2b 
Afgelopen week hebben we de letter ‘t’ van tijger geleerd               en na de vakantie werken we 
daar nog een weekje over. We starten vanaf 1 maart 
met het thema ‘Communicatie’. 
 
Krokus Games 
Op dinsdagmiddag 23 februari a.s. organiseert Sportcoach Altena op ons schoolplein weer leuke 
activiteiten. Inschrijven kan binnenkort weer via  www.sportcoachaltena.nl  
 
Gevonden/Verloren 
-Op het schoolplein is een sleutel met label gevonden. Wie is deze kwijt? 
-Dex uit groep 1-2b is zijn favoriete groene sjaal kwijt. Wie heeft deze gevonden en maakt Dex blij? 
Voor meer informatie: arina.groeneveld@destroming.eu  
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Lied voor a.s. zondag: 
Opwekking nr. 18: Ben je groot of ben je klein? 
https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo 
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Groep 4: 05-03: Tafeltoets van de tafel van 3 en 4 (herhaling) 

Groep 5: 05-03: Tafeltoets van de tafel van 6, 7 en 8 

 

     01-03:  De school start mogelijk om 8.25 uur. 
    Lunchpakketje meegeven aan uw kind(eren) i.v.m. continurooster. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo

