
 

 

                                             

Tuk, 23 augustus 2019 
 

Maandag 26 augustus Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
Woensdag 4 september  Studiedag team (leerlingen zijn vrij) 
Maandag 9 september Informatie inloop (nadere info volgt) 
Vrijdag 13 september  Schoolreis gr 1/2  en gr 3 t/m 6 
Maandag 16 september  MR vergadering aanvang 19.30 uur 
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 september Kamp gr 7/8 Schiermonnikoog 
Vrijdag 27 september  Schoolfotograaf 
Woensdag 2 oktober  Start kinderboekenweek 
Vrijdag 4 oktober  PuzzelsTuk theater  groep 3/4 
Maandag 7 oktober Studiedag team (leerlingen zijn vrij) 
Dinsdag 8 en donderdag 10 oktober Oudergesprekken 
Maandag 14 oktober  Schoonmaakavond 

 
Start schooljaar 
Maandag a.s. starten we weer met een nieuw 
schooljaar. In de afgelopen week zijn de meesters en 
juffen al gestart met de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Komende maandag om 8.30 uur 
zijn alle ouders welkom om even mee naar binnen te 
lopen om te kijken in welk lokaal uw kind(eren) dit 
schooljaar les krijgen. U kunt hier dan ook gelijk de 
juf/meester live bewonderen J. Vanaf dinsdag 
hanteren we weer de gebruikelijke afspraken m.b.t. 
de start van de dag (zie hiervoor de afspraken op 
de informatiekaart 2019-2020). Deze week maken we nog een uitzondering voor de ouders 
van de groep 3 leerlingen. Deze ouders mogen de hele week de kinderen nog in de klas 
brengen. We hopen iedereen maandag in goede gezondheid weer te ontmoeten. 
 
Informatiekaart en schoolgids 

Bij deze nieuwsbrief sturen we u een informatiekaart waarop alle belangrijke 
informatie voor het komende schooljaar staat vermeld. U ontvangt volgende week 
ook een papieren exemplaar. Het is handig als u deze op een zichtbare (bijv. de 
koelkast) plaats ophangt. 
De vastgestelde schoolgids met allerlei belangrijke zaken ontvangt u ook gelijk 
met deze nieuwsbrief.  

 
Schoonmaakavonden  
 
Net als de afgelopen jaren hebben we ook dit schooljaar 4 
schoonmaakavonden ingepland. We hopen dat alle gezinnen één avond 
aanwezig kunnen zijn. We hebben de avonden alsvolgt verdeeld: 
Maandag 14 oktober: achternaam  A t/m G 
Dinsdag 7 januari: achternaam H t/m Klaver 
Woensdag 26 februari: achternaam Kleefstra t/m P 
Donderdag 25 juni: achternaam Q t/m Z 
Tijdens de schoonmaakavonden zijn er 1 of 2 collega’s namens school 
aanwezig. 



 

 

 
Nieuwe website 
De huidige website wordt binnenkort vervangen door een nieuwe website. Alle scholen van 
Catent gaan gefaseerd over naar een gezamenlijke lay-out. Op dit moment zijn we de 
nieuwe website achter de schermen aan het vullen. Onze school staat gepland voor 
september/oktober. Zodra de nieuwe website online gaat wordt u hierover uiteraard 
geïnformeerd. In de komende periode zal de huidige website niet meer worden bijgewerkt 
maar via de nieuwsbrieven, Klasbord en mail houden we u natuurlijk op de hoogte van alle 
belangrijke zaken. 

 
 
 
Schoolfruit 

Vanaf september kunnen we onze school weer aanmelden voor het Schoolfruit 
project. Zodra we hiervan een bevestiging hebben informeren we u uiteraard over 
het vervolg. 
 

 
Privacywet (AVG) 
Binnenkort ontvangt u (op papier) een toestemmingsformulier m.b.t. het gebruik/ delen van 
foto’s e.d. van uw kinderen op de website, via Klasbord etc. Deze schriftelijke toestemming 
vragen we elk jaar zodat we weten welke persoonsgegevens we als school met uw 
toestemming kunnen delen. Zonder uw toestemming delen we gegevens niet. Uiteraard vragen 
we u als ouders om hier ook discreet mee om te gaan. Foto’s etc. die u maakt tijdens en bij 
schoolactiviteiten vragen wij u ook niet “zomaar” te delen via allerlei social media (tenzij u 
toestemming heeft van de betrokkenen).  
 

 
 


