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NIEUWSBRIEF 1 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Na hopelijk een fijne vakantie voor iedereen is vandaag toch echt de laatste zomervakantiedag 
aangebroken. Aanstaande maandag 29 augustus verwelkomen we onze leerlingen weer op school! 
Deze week zijn de meesters en juffen alweer druk bezig geweest met alle voorbereidingen op het 
nieuwe schooljaar. Wij zijn er klaar voor en hebben er veel zin in om er samen met de kinderen en 
ouders weer een fijn schooljaar van te maken! 
 
Aanstaande maandag verloopt het naar binnen gaan van de kinderen zoals u van ons gewend bent. 
Om 08.20 uur ontmoeten we elkaar op het plein. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en gaan de 
kinderen onder begeleiding van de leerkrachten naar binnen. 
 

o De leerlingen van groep 1 komen door hun eigen deur naar binnen (naast kantoor directie). 
o De leerlingen van groep 2 t/m 4 komen binnen via de ingang naast het lokaal van groep 2. 
o De leerlingen van groep 5 t/m 8 komen binnen via de hoofdingang. 

 

Gymrooster 
Hieronder vindt u het gymrooster van dit schooljaar.  
 

Groep 1 Maandag  
 

13.45 uur – 14.30 uur 
  

Groep 2 Maandag 
 

13.00 uur – 13.45 uur 

Groep 3 Maandag 
Donderdag 

12.15 uur – 13.00 uur 
10.45 uur – 11.30 uur 

Groep 4 Maandag 
Donderdag 

11.00 uur – 11.45 uur 
11.30 uur – 12.15 uur 

Groep 5 Maandag 
Donderdag 

10.15 uur – 11.00 uur 
12.15 uur – 13.00 uur 

Groep 6 Maandag 
Donderdag 

09.15 uur – 10.00 uur 
13.00 uur – 13.45 uur 

Groep 7/8 Maandag 
Donderdag 

08.30 uur – 09.15 uur 
13.45 uur – 14.30 uur 

 
Op maandag krijgen alle groepen gymles van onze vakdocent Lambert LimDuan. Meester Lambert zal 
zich in een volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen. Aanstaande maandag gymmen we nog niet 
omdat het de eerste schooldag is. Meester Lambert zal zich wel alvast voorstellen aan de kinderen. 
Aanstaande donderdag staat de eerste gymles gepland en vanaf maandag 5 september geeft 
Meester Lambert op maandag de gymlessen in de gymzaal. 
 

Smartphones en smartwatches (uit: schoolgids) 
Veel leerlingen zijn in het bezit van waardevolle spullen, zoals spelcomputers of mobiele telefoons. 
Het is begrijpelijk dat zij deze spullen mee willen nemen naar school om deze bijv. te laten zien aan 
medeleerlingen. Toch vinden wij dit niet wenselijk. Daarom hebben wij binnen school de volgende 
afspraken gemaakt: 
 



– Waardevolle spullen, waaronder mobiele telefoons, blijven bij voorkeur thuis; 
– Wanneer deze spullen toch meegenomen worden, is dit voor eigen risico. De school is niet 

aansprakelijk te stellen voor beschadiging of diefstal; 
 

Het is niet toegestaan dat kinderen gebruik maken van een smartphone of smartwatch op school of 
op het plein. Het meebrengen hiervan is op eigen risico. Kinderen geven op school hun 
(uitgeschakelde) mobiele telefoon aan de leerkracht en hij/zij bewaart de telefoon in de bureaulade. 
 

Schoolfruit 
In de tweede week (vanaf 5 september) start het 
schoolfruitprogramma en ontvangt uw kind op school 
op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit rond 
10 uur. We zullen wekelijks via Parro met u delen om 
welk fruit het gaat. Ook doen we dit jaar weer mee aan 
het schoolmelkprogramma. Dat start medio november.  
 

Albastart 
Op vrijdag 2 september starten we om 17.00 uur gezamenlijk het schooljaar met ouders, leerlingen 
en leerkrachten. De leerkrachten en ouderraad zijn al druk doende met de voorbereidingen. We 
houden een vossenjacht in het centrum van Goor en nadien is er nog een gezellig samenzijn op ons 
schoolplein. De avond eindigt om 19.00 uur. Aanstaande maandag ontvangt u via uw kind een brief 
met nadere info en een opgavestrook.  
 

Schooljaarkalender 
Voor alle ouders is er een schooljaarkalender en een schoolgids. In de loop van volgende week 
krijgen alle oudste leerlingen er eentje mee naar huis. 
 

Informatieavond 
Op donderdag 8 september bent u van harte welkom op onze informatieavond. Onze leerkrachten 
praten u die avond bij over het reilen en zeilen in de groepen. Om u de gelegenheid te geven om 
zoveel als mogelijk aanwezig te kunnen zijn in de groep(en) van uw kind(eren) zullen we twee keer de 
prestentaties geven. We starten om 19.00 uur. Nadere info volgt! 
 

Juf Simone 
Juf Simone is vorige week donderdag bevallen van een prachtige dochter: Mirthe. Ze maakt het goed. 
We zijn heel blij voor haar en haar man en wensen ze veel geluk samen!  
 
Juf Laura Arfman zal juf Simone tot de kerstvakantie vervangen in groep 3 op maandag en dinsdag. 
Ze is werkzaam in de A-pool (invalpool) van onze stichting Keender en zal zich in een volgende 
nieuwsbrief nader aan u voorstellen. 
 

Privacy-voorkeuren via Parro 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Via Parro kunt u uw 
voorkeuren doorgeven via de volgende stappen: 

• Ga naar het groepenscherm  
• Tik op Privacy-voorkeuren 
• Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn via de stipjes op 
het potloodje achter het kind   

 
Zo geeft u toestemming (of niet) voor het versturen van foto’s naar ouders van de klas of 
bijvoorbeeld voor gebruik in de nieuwsbrief, website of facebook. We ontvangen uw voorkeuren 
graag uiterlijk vrijdag 9 september. Hartelijk dank alvast! 



 

Kanjer 
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de Gouden weken. We werken in de 
groepen aan groepsvorming doormiddel van leuke spelletjes en energizers, maar maken ook 
afspraken over wat we verwachten van elkaar en hoe we met elkaar omgaan. Onze leerlingen krijgen 

ook Kanjerlessen en oefeningen 
zoals het geven van complimenten 
aan elkaar. Heeft u thuis uw kind 
ook al een compliment gegeven 
voor iets wat hij of zij goed heeft 
gedaan? Mooi om te zien hoe ze 
daarvan gaan groeien en stralen! 

 

Agenda augustus/september 
29-08 Eerste schooldag  

02-09 Albastart  

03-09 Oud papier 

07-09 OR-vergadering 

08-09 Informatieavond groep 1 t/m 8  

13-09 Startgesprekken – kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht 

14-09 Startgesprekken 

17-09 Oud Papier 

 
 
 

 
 
 
 
 


