
 

21 september t/m 25 september 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De kennismakingsgesprekken zitten er op! De leerkrachten hebben de gesprekken 

als prettig ervaren, hopelijk jullie ook. Donderdag hebben we een 

ontruimingsoefening op locatie Dam gedaan, dat verliep allemaal goed! 

 

Halen en brengen locatie Dam 

De afgelopen  weken hebben we reacties ontvangen van zowel ouders als 

personeel over het ophalen van de kinderen uit de onder- en middenbouw.  

  

We hebben daarom, in overleg met de betrokken groepen, de volgende 

aanpassingen bedacht om de doorstroming soepeler, veiliger en logischer te 

maken: 

  

De groepen 1/2 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.10 uur 

buiten. Op woensdag is dit 11.55 uur.  

 - Groep 1/2A en 1/2B staan opgesteld op het kleuterplein, waar ze opgehaald 

kunnen worden. 

Let op bij het ophalen, dat u elkaar de ruimte biedt en afstand houdt. De kinderen 

staan aan de schoolkant, ouders aan de struikkant. We hopen dat deze opstelling 

meer rust en spreiding op de stoep voor de school creëert.  

- Groep 1/2C, 1/2D en 1/2E blijven op dezelfde plek opgesteld als gewend. 

Ouders mogen ook wachten aan de binnenzijde van de voortuin om zo meer te 

spreiden. 

  

Mocht u hierna oudere kinderen moeten ophalen van het grote plein, dan vragen 

we u om via de Sluisstraat naar de Dijkstraat te lopen. Niet meer via de Lage 

Morsweg. Dit stuk zal de komende tijd steeds lastiger worden i.v.m. de 

bouwwerkzaamheden. 

  

De groepen 3, 4 en 5 komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15.15 

uur naar buiten. En op woensdag om 12.00 uur.  

De opstel plaatsen blijven zoals voorheen en blijf letten op de looprichting en 

gebruik de juiste in- en uitgang bij de hekken. 

Wilt u er ook opletten dat u de pleinen zo snel mogelijk verlaat en niet blijft staan 

praten bij de hekken. 

  

In het kort komt het er op neer dat eerst de kleuters worden opgehaald en daarna 

de oudere kinderen. 

Hopelijk verloopt het ophalen op deze manier voor iedereen fijner en rustiger. 

 

Roostervrije dagen groep 1 t/m 4 rectificatie 

In de vorige weekbrief stond dat er een extra roostervrije dag was op 9 juli. Maar 

deze komt toch te vervallen. Excuses voor de verwarring, maar er was een foutje 

geslopen in de jaarplanner. In SchouderCom zal deze dag ook verwijderd worden, 

op de kalender. 

 

 

 

 

 

 



Mini-koraal 

Na het besluit dat wij als team hebben genomen de sportdag niet door te laten 

gaan. Hebben we ook de deelname aan het mini-koraal her overwogen. We 

hebben besloten ook hier niet aan deel te nemen. Wij gaan in dit geval voor 

veiligheid voor leerlingen en leerkrachten. 

 

Overblijfkaarten 

We hebben al veel ouders mogen verwelkomen om kaarten te komen kopen. 

Hopelijk werkt alles zo sneller en naar behoren. Omdat het veel tijd kost, kunt u vanaf 

komende week kaarten kopen op maandag, woensdag en vrijdag van 8.15 uur t/m 

9.00 uur. 

Bedragen 

geel is 10 euro 7 x overblijven 

blauw is 20 euro 15 x overblijven 

groen is 40 euro 30 x overblijven 

rood is 80 euro 60 x overblijven 

oranje is 160 euro 120 x overblijven 

 

Klassenvertegenwoordigers 

De klassenvertegenwoordigers zijn gekozen! We hebben een enthousiaste 

kinderraad gevormd. Ze zullen snel bij elkaar komen. We zullen u ook af en toe 

informeren over de kinderraad in de weekbrief. 

 

Voorleesavond kleuters wordt voorleesochtend 

De voorleesavond voor de kleuters op woensdagavond 7 oktober gaat niet door, 

maar in plaats daarvan wordt er een gezellige voorleesochtend van gemaakt. Alle 

kinderen mogen die dag in hun pyjama of onesie naar school komen EN mogen hun 

favoriete knuffel meenemen. Dat wordt een hele gezellige ochtend! 

 

Een fijn weekend en tot volgende week! 


