
 

 

 

Datum: 20 augustus 2021 

Betreft: Nieuwsbrief 

 

Belangrijke data en wijzigingen 

Informatieavond voor alle groepen Woensdag 1 september 

Afname NIO groep 8 Dinsdag 22 september 

Grote Peuterdag Vrijdag 24 september 

Startgesprekken groep 1 t/m 8 Maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober 

Start Kinderboekenweek Woensdag 6 oktober 

Schoolfotograaf Maandag 11 oktober 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Een nieuw schooljaar begint! Voor u als ouder en voor uw kind(eren) ook een begin met nieuwe 

gezichten. Niet alleen andere leerkrachten maar ook een nieuwe directeur en een nieuwe intern 

begeleider. Voor mij als nieuwe directeur natuurlijk ook een nieuwe start met vreemde gezichten, 

die ik graag wil leren kennen.  

In deze eerste nieuwsbrief van mijn hand, zal het vooral gaan over de start van het nieuwe 

schooljaar. Ik zal deze puntsgewijs, hieronder, behandelen.  

1. Maandag 23 augustus gaan de schooldeuren weer open. In verband met de maatregelen 

rondom het coronavirus is het voor ouders nog niet toegestaan om zonder afspraak de 

school binnen te lopen. We kunnen nog steeds de anderhalve maatregel niet waarborgen. 

Een uitzondering hierop is het brengen van de kinderen uit groep 1. Eén van de ouders van 

ieder kind uit groep 1 mag wel meelopen naar de klas, omdat wij als team vinden dat deze 

stap voor de jongste kinderen van de school soms nog best lastig is. 

 

2. De protocollen rondom het coronavirus zijn opnieuw aangepast. In de bijlage vindt u een 

beslisboom, die duidelijk moet maken of uw kind wel of niet naar school mag en of uw kind 

getest zou moeten worden. 

 

3. Groep 1 t/m 4 moeten maandag via de achteringang naar binnen. Groep 5 en 6 komen 

binnen via de zijingang. Groep 7 en 8 betreden de school via de hoofdingang. De groepen 2 

t/m 8 gaan dus zelfstandig naar hun lokaal. De deuren zijn vanaf 8.20 open. Wilt u er zorg 

voor dragen dat uw kind op tijd op school is, zodat de leerkrachten ook echt om 8.30 kunnen 

starten met de schooldag. 

 

4. In de jaarplanning, zoals u die in Parro kunt aflezen, zullen nog een aantal wijzigingen 

doorgevoerd worden. Houdt u de app goed in de gaten? Hierboven heb ik al een aantal data 

vermeld, inclusief de wijzigingen voor de komende weken. 

 

 



 

 

 

5. De informatieavond zal in alle groepen gehouden worden. Deze avond is op 1 september en 

mag bezocht worden door één ouder van een kind. Ook zijn er twee tijdstippen waar u zich 

voor kunt inschrijven, zodat we de anderhalve meter kunnen waarborgen en u bij eventuele 

broertjes/zusjes ook de informatie vanuit de andere groep kunt ontvangen. De inschrijving 

zal via Parro lopen. Hierover volgt nog meer informatie. 

 

6. De voorlopig advies gesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden verplaatst. Deze 

gesprekken zullen gehouden worden na de herfstvakantie. Hiervoor krijgt u een uitnodiging 

via de leerkracht van groep 8. 

 

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken met de nieuwe directie, dan nodig ik u van harte uit 

voor een kop koffie of thee. Jammer genoeg kan dat op dit moment alleen op afspraak en is er geen 

mogelijkheid op spontane kennismakingen, maar de deur staat (ook digitaal) altijd open.  

We hebben erg veel zin om de kinderen weer te mogen ontvangen aanstaande maandag. Hopelijk 

zijn zij net zo enthousiast om weer te mogen beginnen! 

 

Een heel fijn weekend gewenst en tot maandag!     

 

Mede namens het gehele team, 

 

Harold van Bremen 

Directeur  

 


