
                         

     

Nieuwsbrief 25 augustus, jaargang 6, nummer 1 

Maandkalender: 

29 augustus:  1e schooldag; koffie voor ouders op het schoolplein 

7 september:  Koffieochtend 

8 september:  Nieuwsbrief 2 

15 september: Informatieavond        

 

Wat houdt ons bezig? 

Het einde van de zomervakantie is nu toch echt in zicht. De 
afgelopen week heeft het team de lokalen ingericht. Nu 
gaan we nog genieten van een heerlijk weekend en dan gaat 
maandag 29 augustus de deur van school weer open. We 
hebben er zin in! De kinderen starten deze dag met het 
delen van hun vakantieverhalen. Vanaf 08.20 uur staat de 
koffie klaar op het schoolplein en kunnen de ouders met 

elkaar vakantieverhalen delen. Om 08.30 uur gaan de leerkrachten met de kinderen 
naar binnen en start de eerste schooldag. Ik hoop u dan te zien voor een eerste korte 
kennismaking.   
We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken!  
 
De afgelopen week heb ik het team leren kennen. Wat een enthousiast team! Ik heb 

er dan ook heel veel zin in om te gaan beginnen. Aangezien ik ook nog op de St. 

Willibrordus in Buitenkaag werk, ben ik niet volledig op school aanwezig. In principe 

ben ik volgens onderstaand rooster op De Lente aanwezig: 

Rooster Erna van Steen   

 Oneven week Even week 

Maandag Ochtend Middag  

Dinsdag Middag  Ochtend 

Woensdag Ochtend Middag 

Donderdag Middag Ochtend 

 

Volgende week start ook Brenda Uittenbroek-Kant op onze school. Zij staat op vrijdag 

voor groep 5-8. Daarnaast zal zij één dag in de week op school zijn als extra intern 

begeleider.  

Op dit moment zijn we op zoek naar een leerkrachtondersteuner voor de onderbouw. 

Zodra wij hier meer over weten, hoort u natuurlijk van ons.  



                         

     

Inloop groep 1 t/m 4 

In tegenstelling tot vorig schooljaar is de inloop voor groep 1 t/m 4 op maandag- en 

donderdagochtend.  

 

ZeIftesten 

Voor de zomervakantie hebben alle leerlingen zelftesten mee naar huis gekregen. 

We willen aan u vragen om bij uw kind(eren) op 28 augustus uit voorzorg een zelftest  

af te nemen. Alvast bedankt hiervoor!   

 

Hoe zit het ook alweer? 

Gym 

Op dinsdagochtend en donderdagmiddag hebben de 

kinderen gymles van meester Jorn. Dinsdagochtend start 

groep 1/2 met gym. We stellen het op prijs als de ouder(s) 

van deze leerlingen hen om 08.20 uur helpen met omkleden. 

Zo kan meester Jorn om 08.30 uur starten met de gymles.  

Tussendoortje 

Het is de bedoeling dat de kinderen als tussendoortje fruit of groente en hun dopper 

meenemen naar school. We willen dus geen koek o.i.d. zien. Dit in het kader van het 

aanleren van gezonde eetgewoonten. 

Overblijf 

Dit schooljaar zijn de sportinstructeurs op maandag, dinsdag en donderdag bij het 

overblijven.  

Ook tijdens de overblijf verwachten we een gezonde lunch bestaande uit brood en 

evt. fruit of groente. Koek of snoep mag niet tijdens de overblijf gegeten worden. 

Vorig jaar is afgesproken dat u een briefje in de trommel vindt wanneer uw kind 

snoep of koek mee heeft. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraak 

houdt. Het is namelijk in het belang van alle kinderen! 

Fietsen 

In verband met de veiligheid mag er op het schoolplein niet gefietst worden.  

De fietsen worden gestald in de fietsenstalling, waarna de kinderen zich ’s ochtends 

verzamelen op het schoolplein en ’s middags bij het hek van het schoolplein. In 

verband met het overzicht mogen de kinderen zich niet bij de fietsenstalling 

verzamelen.  

 



                         

     

Het nieuwe thema  

Met alle kinderen gaan we werken aan het thema ‘Nederland’. Hoe dit er 

precies uitziet en wat de kinderen allemaal gaan doen, leest u in de 

volgende nieuwsbrief.  

 

Informatieavond  

Donderdag 15 september vindt de algemene informatieavond 

plaats. In de groep vertelt de leerkracht aan de ouders over de 

belangrijkste aspecten van het aankomend schooljaar. Tijdens 

deze avond gaat de leerkracht niet in op individuele vragen over 

een kind, maar natuurlijk wel op groepsniveau.  

De deur gaat om 18.50 uur open. Na het inschenken van een 

kopje koffie of thee, start de informatieavond in alle groepen om 

19.00 uur. Voor de ouders die kinderen in verschillende groepen hebben, willen we 

vragen of zij zich willen splitsen of een keuze maken voor een groep. De avond duurt 

tot 19.45 uur.  

We stellen het op prijs als u de leerkrachten laat weten of u deze avond wel of niet 

aanwezig bent.   
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