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Nieuwsbrief I september 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2022-2023. Wij hopen 

dat iedereen genoten heeft van een fijne vakantie en wij vinden het fijn om 

iedereen weer te mogen begroeten op school. De afgelopen week heeft het team 

de school weer ingericht en is er met elkaar overleg geweest om alles voor de 

komende periode goed af te stemmen. Wij hebben er zin in en de kinderen vast 

ook. Het is ook voor de leerlingen altijd even wennen aan een nieuwe groep of 

aan een nieuwe leerkracht. Mede daarom zijn de Gouden Weken, waarin we 

aan de groepsvorming extra tijd en aandacht besteden, zo van belang. 

 

Team 

Helaas is onlangs duidelijk geworden dat juf Leonie voorlopig niet voor haar 

onderbouwgroep de lessen kan verzorgen op de maandag en donderdag. Juf 

Jikke, die ook vorig jaar diverse keren de groep les heeft gegeven, zal haar de 

komende periode gaan vervangen. 

 

Feestelijk nieuws 

Op 9 september zal juf Stephanie in het huwelijksbootje stappen.   

Ze heeft dan twee dagen verlof en wel op maandag 5 september en vrijdag 9 

september. Op 5 september zal meester Gert les gaan geven en op vrijdag 9 

september meester Lennart. 

 

De meerdaagse schoolreis 

Zoals u al eerder hebt kunnen vernemen was ons streven om de meerdaagse 

schoolreis voor groep 6/7/8 niet langer aan het eind van het schooljaar te 

houden, maar te verplaatsen naar het begin van het schooljaar. Hierdoor kan 

de schoolreis een bijdrage leveren aan het groepsproces en leert iedereen 

elkaar goed kennen. Op 12 september is het dan al zo ver. Ouders van die 

groep ontvangen volgende week de nog te verstrekken informatie. Wij 

wensen de leerlingen en begeleiders nu alvast heel veel plezier. Juf Andrea en 

juf Stephanie hebben er veel zin in. Meester Gert zal de dagen dat de 

bovenbouw op schoolreis is de middenbouw les gaan geven.   

 

Bibliotheek 

Onze vaste leesconsulente gaat na 43 jaar een punt zetten aan haar mooie 

carrière bij de bibliotheek en gaat genieten van een welverdiend pensioen. Wij 

zullen Ina Habing, met al haar ervaring, gaan missen. Ondertussen hebben we 

kennis kunnen maken met haar opvolgster. Binnenkort zullen wij haar vragen 

om zich nader voor te stellen aan de ouders. De consulent heeft ook altijd een 

rol in onze eigen schoolbibliotheek. Het zou fijn zijn als er één of twee ouders 

zijn die, samen met haar, als bibliotheekouder ingezet kan worden. Mocht u 

interesse hebben dan verneem ik graag.   

 

 
 

Agenda 
 

29.08.2022 

• Kirsten uit groep 7 jarig! 

• Welkom op school Lieke. 

Veel plezier in groep 1! 

• Eerste schooldag 

• Start Gouden Weken 

 

05.09.2022 

• Informatieavond gr. 1 t/m 7 

van 19:00 – 20:00u. 

 

08.09.2022 

• Studiedag I Leerlingen vrij! 

 

12.09.2022 t/m 14.09.2022 

• Schoolkamp groep 6 t/m 8 

 

22.09.2022 

• OR vergadering 

 

Verjaardagen 
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 

 

16.08.2022 

• Roan uit groep 7 jarig! 

 

20.08.2022 

• Ruben uit groep 5 jarig! 

 

31.08.2022 

• Phylicia uit groep 2 jarig! 

 

04.09.2022 

• Tess uit groep 2 is jarig! 

 

11.09.2022 

• Carice uit groep 7 is jarig! 

 

19.09.2022 

• Bauke uit groep 5 is jarig! 

 

30.09.2022 

• Leia uit groep 5 is jarig! 
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Staal 

Zoals u weet is ervoor gekozen om voor taal en spelling niet langer vanuit Snappet te gaan werken en hebben we 

gekozen voor de methode Staal. De afgelopen periode hebben we benut om de methode goed door te nemen en is 

de methode uitgeprobeerd in de groepen. Ook heeft het hele team deze week een training gevolgd. We zijn blij dat 

we nu met de methode aan de slag kunnen. Uit ervaring weten we dat een nieuwe methode, welke in diverse 

groepen tegelijk geïmplementeerd moet gaan worden, echt wel flink wennen is, zowel voor leerlingen als voor 

leerkrachten. Uiteindelijk moet dit er wel voor gaan zorgen dat resultaten verder omhoog zullen gaan en leerlingen 

met meer plezier gaan werken. Op de ouderavond zullen de leerkrachten van de midden-en bovenbouw deze 

methode ook met de ouders bespreken, zodat u goed op de hoogte bent hoe deze methode werkt en op welke 

manier u, als ouder, uw zoon/ dochter zou kunnen begeleiden.   

 

Ouderraad 

Zoals u weet hebben we een aantal nieuwe ouders in onze ouderraad. Op dit moment bestaat de ouderraad uit zes 

ouders en we hopen dat we nog één ouder kunnen vinden die onze ouderraad nog wil komen versterken.  

Laat u maar weten indien u interesse heeft.   

 

Hierbij ontvangt u voor de zekerheid nogmaals een overzicht van de schoolvakanties, de margedagen en de personele 

invulling. Alle informatie kunt u ook lezen op onze website.    
 

• Herfstvakantie                    17.10.2022 t/m 21.10.2022   

• Kerstvakantie                      26.12.2022 t/m 06.01.2023    

• Voorjaarsvakantie               27.02.2023 t/m 03.03.2023    

• Goede vrijdag + Pasen     07.04.2023 + 10.04.2023    

• Koningsdag                          27.04.2023 (valt in de meivakantie)    

• Meivakantie                        24.04.2023 t/m 05.05.2023    

• Hemelvaart                         18.05.2023 + 19.05.2023    

• Pinksteren                           29.05.2023    

• Zomervakantie                    24.07.2023 t/m 01.09.2023  

    

• Studiedag op donderdag 08.09.2022 I Leerlingen vrij!    

• Studiemiddag op dinsdag 15.11.2022 I Leerlingen om 12:00u. vrij!    

• Margedag op vrijdag 23.12.2022 I Leerkrachten en leerlingen vrij!    

• Studiedag op dinsdag 07.02.2023 I Leerlingen vrij!    

• Studiemiddag op donderdag 16.03.2023 I Leerlingen om 12:00u. vrij!    

• Studiedag op dinsdag 30.05.2023 I Leerlingen vrij!    

• Studiedag op dinsdag 18.07.2023 I Leerlingen vrij!    

• Vrije dagen voor de leerlingen van groep 1/2: 03.10.2022, 25.11.2022, 23.01.2023, 20.02.2023, 24.03.2023 en 

30.06.2023.   

   

De indeling voor het schooljaar 2022-2023 

• Groep 1/2: juf Leonie op maandag en donderdag en juf Nicole op dinsdag, woensdag en vrijdag.    

• Groep 3/4/5: juf Stephanie op maandag, dinsdag en donderdag en meester Gert op woensdag t/m vrijdag.    

• Groep 6/7/8: juf Andrea op maandag t/m donderdag en juf Stephanie op vrijdag.    

• Nieuw in ons team is meester Lennart. Hij zal iedere vrijdag aanwezig zijn en voornamelijk leerlingen extra 

begeleiding gaan geven in de middenbouw.   

• Daarnaast zal onze leerkrachtondersteuner (Jeanet) op woensdag, donderdag en vrijdag ingezet worden om 

leerlingen extra begeleiding te gaan geven.    

• Onze muziekdocent, meester Rutger, zal ook dit schooljaar het muziekonderwijs verzorgen.  

•  Naast de GVO-lessen starten we dit schooljaar ook met HVO-onderwijs.  

•  Medio september zullen de studenten derde jaar van de PABO starten.  


