
 

Nieuwsbrief augustus 2022 
 
Beste ouders,  
 
Het nieuwe schooljaar is gestart. ‘Ineens’ zijn dan de zes weken voorbij en is de school weer gevuld met 
vrolijke kinderstemmen, gezellig geklets en stille momenten waarop er geconcentreerd gewerkt wordt. 
Heerlijk weer die sfeer in de school.  
 
In deze nieuwsbrief staan een aantal praktische dingen die aan het begin van het schooljaar heel 
handig zijn en vertel ik u een en ander over de speerpunten van dit jaar.  
 
Zo blijven we met elkaar werken vanuit verbindend gezag. Een methodiek die gebaseerd is op grenzen 
stellen met liefde, samen zorg dragen voor alle kinderen en het principe ‘it takes a village to raise a 
child’. Daarover het volgende gedicht van ‘Lentezoet’: 
 

 
 

Een ander belangrijk speerpunt van het komende jaar is rekenen. We zien met elkaar dat we daarin niet 
bereiken wat we graag zouden willen. Onder begeleiding van de CED-groep gaan we kijken waar het in 
zit en hoe we dat kunnen veranderen, zodat het wel lukt. De eerste aftrap daarvan hebben we gehad op 
de startdag van 19 augustus. We was erg interessant en zijn direct aan het denken gezet. 
 
Ook gaan we aan de slag met het onderzoeken van nieuwe taal-spelling methodes voor groep 4 t/m 8. 
Welke past er het beste bij ons? Voor de kleuters en groep 3 geldt dat minder, want zij hebben eigen 
methodes voor taal/lezen.  
 
OJW en cultuur/muziek blijven voor ons belangrijke onderdelen van onze ontwikkeling. Ook daar hoort 
u vast nog wel wat over.  
 
Gedurende het jaar zullen we proberen u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die we doen.  
 
  



 

Praktische dingen 
 
Gym op school 
Op dinsdag en vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym. Zorgt u voor passende gymkleding en dichte 
schoenen? Op dinsdag hebben de kinderen les van juf Marije, onze vakdocent gym. Op vrijdag hebben ze 
gym met de eigen leerkracht. De kleuters gymmen in het speellokaal met de eigen leerkrachten. Dat is 
op donderdag. De gymkleding mag op school bljiven. Met een vakantie krijgt uw kind het mee naar huis 
om te wassen.  
 
Afspraken onder schooltijd  
Heeft u een tandarts-afspraak of moet uw kind naar de dokter? Het is fijn als het lukt om dat buiten 
schooltijd te plannen. Dat kan helaas niet altijd, logisch. Wilt u dan proberen het aan het begin of einde 
van de lesdag te plannen? Wanneer uw kind naar logopedie, Intraverte of fysiotherapie gaat, dan mag 
dat onder schooltijd. Heel fijn zelfs, dat bieden we onder schooltijd ín de school aan. Heeft u hier vragen 
over, dan kunt u terecht bij de intern begeleider.  
 
Ziek?  
Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind ziek is. Mocht dat zo zijn, kunt u dat vóór schooltijd doorgeven 
door school te bellen. Vanaf 8.00u is er zeker iemand aanwezig. U hoeft daarvoor niet specifiek de eigen 
leerkracht te benaderen. Als u belt zorgen wij dat de ziekmelding bij de leerkracht van uw kind terecht 
komt. Ziek melden via de mail is niet handig, bel echt even naar school. 
 
Wordt uw kind tijdens de schooldag ziek, dan bellen we u. Wilt u controleren of de juiste gegevens 
bekend zijn? Dat kunt u zien in ouderportaal (ouders.parnassys.net). Hier logt u in met dezelfde 
gegevens als bij Parro.  
 
Is de leerkracht ziek, dan doen wij ons uiterste best dat te vervangen. Echter is er erg weinig vervanging 
beschikbaar. Is er geen vervanging beschikbaar, dan hebben wij afgesproken dat we de eerste dag 
intern proberen op te lossen en de tweede dag is dan uw kind thuis.  
 
Ouderportaal en Parro 
We werken op school met Parnassys. Hierin leggen wij de voortgang van uw kind vast. Denk hierbij aan 
persoonlijke gegevens, toetsresultaten maar ook aan gespreksverslagen en ziekmeldingen.  
Via ouderportaal kunt u als ouder ook de toetsresultaten inzien als u dat wilt. Ook kunt u daar zien of 
de persoonlijke gegevens correct zijn.  
Via Parro laten wij vooral de informatie van de groepen weten en geven we u met foto’s een kijkje in de 
groep. Kunt u hier niet in? Laat het weten, dan zorgen we dat u kunt inloggen.  
 
Kalender 2022-2023 
De kalender is er! Iedere oudste leerling van een gezin uit groep 3 t/m 8 heeft als het goed is vandaag de 
kalender mee naar huis gekregen. Bij de kleutergroepen liggen ze klaar, die gaan maandag mee. U kunt 
bij mij altijd een exemplaar ophalen als er iets mis is gegaan. Op deze kalender staan de vakanties, vrije 
dagen en vooraf geplande activiteiten. Ook heeft u op de achterkant van de kalender de belangrijkste 
gegevens bij de hand.  
 
  



 

Komende tijd.  
 
Schoolfotograaf 
Op de kalender staat dat de schoolfotograaf binnenkort komt. Inmiddels hebben we afgesproken dat dit 
5 en 6 september zal zijn. De verdeling ziet er als volgt uit:  
Maandag 5 september de groepen 1 t/m 5.  
Dinsdag 6 september de groepen 6 t/m 8.  
Foto’s met broertjes en zusjes kunt u apart afspreken via Gerjanne. Hierover krijgt u nog informatie via 
Parro.  
 
Informatieavond 
Op 13 september a.s. is er een algemene informatie-avond voor de groepen 1 t/m 7.  
De informatie-avond is van 18.30-19.30u. Het wordt een inloop-avond. Uw kind zal u rondleiden in de 
eigen groep en u kunt kennismaken met de leerkrachten. In de hal is er tijd en ruimte voor ontmoeting 
met andere ouders onder het genot van een kopje koffie of thee.  Komende tijd of met de informatie-
avond krijgt u ook een flyer mee over de groep.  
 
Groep 8 houdt apart een informatie-avond op maandag 19 september om 19.30u, zodat er meer tijd en 
ruimte is om samen het schooljaar door te nemen.  
 
Klassenouders 
In het verleden hebben we gewerkt met klassenouders, een schakel tussen de leerkracht en de ouders 
om snel praktische dingen te kunnen regelen. Bijvoorbeeld het regelen van vervoer, de schoonmaak van 
de klas of extra handen bij activiteiten werden zo geregeld. Door corona is dit komen te vervallen. 
Afgelopen jaar hebben wij dit erg gemist. We willen u alvast vragen er over na te denken of u 
klassenouder zou willen zijn. Twee ouders per groep is het handigst. U kunt dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind.  
 
Ouderbijdrage 
Zoals ieder jaar wordt er ook dit jaar een ouderbijdrage aan u gevraagd. Deze is bij ons op school 35 
euro per kind. Van dit geld wordt van alles geregeld. De schoolreis, de extra activiteiten, de hapjes en 
drankjes bij de avondvierdaagse, de cadeautjes voor 5 december en zo meer. De ouderwerkgroep regelt 
deze activiteiten en voert de bekende acties (speculaas, pasen) om extra geld op te halen voor deze 
activiteiten. Meer over de ouderbijdrage is terug te vinden in de schoolgids. De ouderbijdrage zal de 
komende tijd via automatisch incasso geïnd worden.  
 
Herhaling: Aanvulling ivm studiedagen en extra vrije dagen (staan ook in de kalender) 
Inmiddels zijn de studiedagen en extra vrije dagen ook bekend, deze zijn op:  
Maandag 24 oktober 2022 (dag na de herfstvakantie) 
Maandag 5 december 2022 (maandag op en na Sinterklaas) 
Vrijdag 23 december 2022 (extra vrije dag - vrijdag voor de kerstvakantie) 
Vrijdag 24 februari 2023 (extra vrije dag – vrijdag voor de voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 26 mei 2023 (vrijdag voor Pinksteren, dus extra lang weekend) 
Vrijdag 7 juli 2023 (extra vrije dag - vrijdag voor de zomervakantie) 
 
Herhaling: Welke meester of juf hoort bij welke groep?  
Eerder heeft u in de nieuwsbrief de formatie kunnen lezen, hier onder ziet u welke meester of juf dat is.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al is het zo een behoorlijk gevulde nieuwsbrief geworden. Hopelijk is alles duidelijk en ben ik niets 
vergeten. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd bij de leerkrachten of bij mij terecht.  
 
Hartelijke groet, ook namens het team,  
Christa Mensonides (directeur) 
Bij nood kunt u altijd bellen,: 06-14041605 
 
 


