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Agenda  
23 augustus   Eerste schooldag 
23 augustus   Stoetbomen groep 3 
13-17 september  Startgesprekken 
27 september   Medezeggenschapsraad 
6-17 oktober   Kinderboekenweek 
16 24 oktober   Herfstvakantie 
 
Welkom schooljaar 2021-2021 
We hopen dat jullie een fijne en gezonde vakantie hebben gehad. En dat de kinderen weer 
vol nieuwsgierigheid klaar zijn voor een nieuw schooljaar. Gelukkig lijkt de pandemie op haar 
retour, maar de maatregelen die voor de vakantie golden blijven van overheidswege 
voorlopig gelijk. Er zijn dan ook geen nieuwe protocollen beschikbaar. We houden de “oude” 
van voor de vakantie in stand. Er is wel een nieuwe beslisboom beschikbaar die aangeeft 
wanneer kinderen wel/niet naar school kunnen. Zie onderstaande link, zodat u zelf dit 
document ook kunt raadplegen bij twijfel.  
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-jaar-tot-groep-8.pdf 
 
Lestijden, halen en brengen 
De gangbare lestijden van 8.30-14.15 uur gelden voor alle kinderen. De kinderen van groep 
1-2 mogen tussen 8.20-8.30 uur op het kleuterplein gebracht worden. De kinderen van de 
groepen 3-8 mogen tussen 8.15-8.30 uur op het grote plein komen.   
Vanaf aankomend schooljaar mogen de kinderen van de groepen 1-2 weer om 14.15 uur bij 
het kleuterplein gehaald worden.  
Helaas mogen ouders bij het halen en brengen nog niet in het schoolgebouw komen.  
 
Jarig en trakteren 
Het vieren van een verjaardag is voor een kind altijd een 
heel belangrijk moment. Daar hebben we dan ook altijd 
een moment aandacht voor in de klas. We vragen u om de 
traktatie, voorverpakt te laten zijn.    
 
Gesprekken ouder-kind-leerkracht 
In september zult u via Parro een uitnodiging krijgen voor het inschrijven voor een 
startgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op school en hiervoor worden zowel u als uw kind 
uitgenodigd. Tijdens dit gesprek kunt u kennis maken met de leerkracht, vragen stellen, 
gegevens en ervaringen delen.  
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Gymnastiek 

Meester Ewart zal aankomend schooljaar gymles 
geven op: 
-Dinsdagochtend aan de groepen 1-8; 
-Woensdagmiddag aan de groepen 3-8. 
Wilt u op deze dagen zorgen voor gymkleding? We 
merken dat er na een zomervakantie regelmatig 
een aantal zijn kinderen met een groeispurt en dat 
hun schoenen knellen. Wil dit thuis even 
controleren?  
De kinderen van de groepen 1-2 krijgen elke dag bewegingslessen aangeboden in het 
speellokaal, of buiten op het plein. Hiervoor hoeven zij alleen gymschoenen te hebben, bij 
voorkeur met klittenband of elastiek 
 
Regels, routines en omgangsvormen 
Tijdens de eerste weken van het schooljaar besteden we altijd extra aandacht aan de regels, 
routines en omgangsvormen. Hierbij kunt u denken aan hoe kinderen hun eigen werk 
nakijken, waar je de spullen opbergt, wat je doet als je een vraag hebt, hoe je met elkaar 
omgaat. Het werkt voor iedereen prettig als dit na verloop van tijd ‘vanzelf’ gaat en de 
aandacht van zowel het kind als de leerkracht besteed kan worden aan andere (inhoudelijke) 
zaken.  
 
Vakantie 2021-2022 
16-24 oktober   Herfstvakantie  
25 dec.- 9 jan.   Kerstvakantie 
19-27 februari   Voorjaarsvakantie 
15-18 april   Paasweekend 
23 apr.-8 mei   Meivakantie 
26 mei-29 mei   Hemelvaartsweekend 
4 juni-6 juni   Pinksterweekend 
16 juli-28 aug.   Zomervakantie 
 
Margedagen 
28 en 29 februari 
25 mei 
17 en 20 juni 
 
Stoetbomen groep 3 
Traditiegetrouw krijgen de kinderen van groep 3 op de eerste schooldag een ‘Stoetboom’. 

Daarmee wordt een tak van de boom der wijsheid doorgegeven. 
Deze tak wordt uitgereikt door de leerkracht. De kinderen mogen 
vervolgens hun tak aan alle kinderen van de school laten zien. 
Om 13.45 uur lopen zij door de erehaag. De ouders van de 
kinderen uit groep 3 mogen bij het hek van het plein komen 
staan. Er zal ook gelegenheid zijn om een foto te maken.  

 
 
 


