
                  Nieuwsbrief 2 september 2022 
 

Voor in de agenda! 

7 september  Studiedag alle leerlingen vrij!  

9 september Opening school  

16 september Schoolreis groep 1 t/m 8  

17 september Open huis  

19 september MR vergadering  

19 en 20 september Schoolfotograaf  

  
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

De eerste week van het schooljaar ligt achter ons. Een bijzondere week waar 
we lang naar uit hebben gekeken! Eindelijk konden we alle kinderen en 
ouders ontvangen in onze prachtige nieuwe school.  Ook hebben we nieuwe 
leerlingen en collega’s mogen begroeten in de school. Wij hopen dat jullie 
een fijne tijd bij ons op school gaan krijgen. 

 
Wat is het fijn om in een “echte” school les te krijgen en les te geven, waar 
het véél stiller is, waar we meer ruimte hebben, we weer een speellokaal 
hebben en waar alles er fris en schoon uit ziet! De inrichting is nog niet 
helemaal af, diverse werkzaamheden in en rondom school zijn nog niet 
afgerond. In de komende weken zal dit plaatsvinden. Volgende week vrijdag 

9 september vieren we de opening van de school in de ochtend met alle 
kinderen. We hebben een mooi programma waarin we de school met 
ouders en leerlingen officieel openen, en met workshops voor alle groepen 
die in het teken staan van wetenschap en techniek. Ouders zijn van harte 
welkom om aanwezig te zijn bij de opening van 8:30 tot 9:00, ook zal er om 

11:00 een spectaculaire afsluiting van de workshops zijn waarbij jullie van 
harte welkom zijn. Alle leerlingen zijn om 11:45 vrij. 's Middags is er voor 
genodigden de officiele opening. We maken er een mooie dag van met zijn 
allen!  
 

Studiedag  
Woensdag 7 september volgt het team een studiedag Kanjertraining. Door 
corona is deze studiedag alle meerdere keren uitgesteld. Wij zijn blij dat we 
als team aan het begin van het schooljaar deze dag kunnen volgen, op 
deze manier zijn we weer up to date en kunnen we alles wat we geleerd 

hebben weer toepassen in de school. Alle leerlingen zijn komende woensdag 
vrij.  

 



 

Communicatie   
Wij maken gebruik van Parro voor zoveel mogelijk praktische en informatieve 

communicatie met ouders. Wekelijks ontvangt u informatie over de 
activiteiten in de klas. Dit schooljaar gaan we ook werken met een agenda 
in Parro. Volgende week zal de schoolkalender overgezet worden in Parro. 
De agenda in Parro is leidend, hier staan alle belangrijke momenten in van 
aankomend schooljaar. Via het onderdeel gesprekken kunnen 

ouders/verzorgers informatieve vragen stellen of een gesprek aanvragen. 
Inhoudelijke zaken over jullie zoon en/of dochter bespreken we altijd in een 
gesprek. Dit kan telefonisch, na schooltijd of via een oudergesprek op school. 
Specifieke groepsinformatie ontvangen jullie van de groepsleerkracht. In de 
bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons de informatiekaart. Op deze 
kaart hebben we alle informatie voor dit schooljaar gebundeld. Ook deze 

kaart zullen we op de website plaatsen. Zijn er dan nog vragen of 
opmerkingen, neem contact op en loop binnen!  
 

Open huis  
Wij zijn erg blij en trots op onze nieuwe school! Samen met onze buren van 

het dorpshuis organiseren we 17 september een open huis voor alle 
belangstellenden! Nodigen jullie buren, kennissen, opa’s en oma’s allemaal 
uit om onze school te bekijken? In de bijlage hebben we een flyer die 
verspreid mag worden!  
 

Schoolfotograaf   
De schoolfotograaf is dit jaar op maandag 19 september en dinsdag 20 
september. Er zal dit jaar onder schooltijd een groepsfoto en een portretfoto 
van de kinderen worden gemaakt. Ook is er voor iedereen gelegenheid voor 
het maken van broer/zus foto’s. Meer informatie staat in de brief die als 
bijlage bij deze nieuwsbrief is meegestuurd. 
 

 

 


