
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

De eerste weken zitten er alweer op en wat hebben we al een leuke dingen 

gedaan en hard gewerkt! De danslessen van Daniele Sandu waren een 

echt feestje. Ook de ochtend met de ANWB 

streetwise - lessen waren een groot succes. Deze 

week gaan we weer verder met het thema verkeer. Er 

volgen dan nog verkeerslessen op het terrein van de 

familie Konijn (dank!) en voor de bovenbouw is er een 

‘dode-hoek-les’. Daarnaast is Mieke Rozing van 

Kunstkoets druk bezig fantastische kunstwerken 

rondom het thema verkeer te maken met de leelringen.  

Helaas moeten we concluderen dat de coronamaatregelen nog niet 

helemaal verdwenen zijn. Dat betekent dat een schoolfeest of 

jaarvergadering helaas (nog) niet door kunnen gaan. De 

informatieavonden, met minder deelenemers en het in acht nemen van de 

1,5 meter afstand kunnen gelukkig wel doorgang vinden. 

 

Voor de groepen 6, 7 en 8 start 28 september de cursus ‘Zingen’. Er zijn 

inmiddels 12 leerlingen ingeschreven!  

 

Testen teamleden 

 
Mocht het in de toekomst zo zijn dat teamleden klachten hebben die 

passen bij het coronavirus of een huisgenoot hebben die positief test op 

corona, dan moet hij/zij zich laten testen bij de GGD. Gelukkig is er voor 

onderwijspersoneel een voorrangsprocedure. Dat kan toch ook 

betekenen dat we een klas één of twee dagen naar huis moeten 

sturen, in afwachting op de uitslag. Het enorme tekort aan 

onderwijspersoneel zorgt ervoor dat er nauwelijks invalkrachten te vinden 

zijn. We hopen natuurlijk dat we dit tot een minimum kunnen beperken.   

6 september 2021 



 

 

 

Werkgroep schooltijden 

 
De werkgroep schooltijden is afgelopen vrijdag voor de tweede keer bij 

elkaar gekomen. Er is gesproken over de diverse schooltijdenmodellen en 

de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. We gaan de komende weken 

onderzoeken of er een alternatief is voor het overblijven. Daarnaast 

onderzoeken we de diverse varianten van een continurooster. Zodra we 

een aantal opties hebben uitgewerkt, zullen we een eerste ouderpeiling 

uitvoeren. Mocht u hierover op- of aanmerkingen hebben, dan hoort de 

werkgroep dit graag.  

De oudergeleding bestaat uit Sander Bolier (vader Milas groep 3), Suzanne 

Dekker (moeder Sverre groep 3) en Mariette Konijn (moeder Dorus en Cato 

groep 5 en 7). 

 

Belangrijke data 

 
7 september   Groep 8 NIO (Nederlandse Intelligentietest 

voor Onderwijsniveau) 

9 september   Informatieavond groepen 1-6,  

9 september   Voorlichting competentietraining groep 3-4 

17 september   afsluiting thema verkeer  

20 september   start thema beroepen 

29 september   studiemiddag team psychologische veiligheid 

13:00-17:00 uur 

6 oktober   start Kinderboekenweek (thema is beroepen) 

8 oktober   Kermisspelletjes in en rondom de school (dit 

gaat wel door)  

13 oktober   Voorleesochtend groep 1-2, kleine broertjes 

en zusjes, buurmeisjes en toekomstige leelringen van harte welkom! 

18 - 22 oktober  herfstvakantie 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 



 

 

 

 


