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St ar t gesprekken
Bij de start van het schooljaar 
voeren wij weer 
startgesprekken met alle 
ouders en kinderen. We 
vinden het belangrijk om 
samen met ouders aan de 
ontwikkeling van hun 
kind(eren) te werken. Hiervoor 
is het belangrijk dat wij elkaar 
kennen. In dit gesprek maken 
wij (hernieuwd) kennis met 
elkaar, kunnen er afspraken 
worden gemaakt over bv de 
frequentie van het contact en 
kunnen ouders, leerkrachten 
en kinderen hun verwachting 
naar elkaar uitspreken. 
Volgende week krijgt u van de 
leerkracht een uitnodiging om 
u via Parro in te schrijven voor 
dit gesprek. We vinden het 
belangrijk om met iedere 
ouder en leerling een gesprek 
te voeren, óók als uw kind al 
voor het 2e of 3e jaar bij 
dezelfde leerkracht zit. We 
vertrouwen er dan ook op dat 
elke leerling/ouder zich zal 
inschrijven.

Schoolzwem m en

De eerste 6 weken van het 
schooljaar gaan de kinderen 
van groep 4 t/m 8 één keer 
per week schoolzwemmen in 
zwembad 't Woudmeer. Deze 
zwemles is een 'natte gymles'. 
We zwemmen op de 
woensdagochtend. De 
kinderen van groep 4-5 gaan 
lopend naar het zwembad, de 
kinderen van de groepen 
6-7-8 gaan op de fiets.
Op vrijdag gymmen alle 
groepen in de gymzaal. Op 
woensdag dus de 
zwemspullen mee en op 
vrijdag de gymspullen.

JUF EMMELOU WEER TERUG

AGENDA

agna. 
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Schooljaar  2022-2023  num m er  1

   ma 29 aug   Eerste schooldag

   29 aug t/m 2 sep  Startweek "Samen on(der)wijs plezier!"

   v.a. 5 sep     Startgesprekken

   di 13 sep      Kennismakingsavond ouders stamgroepen 6-7-8

   21 t/m 23 sep  Kamp groep 8

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Na een periode van 
zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof komt juf 
Emmelou vanaf maandag 29 
augustus weer terug. Zij zal in de 
groepen 1-2-3 aanwezig zijn voor 
extra ondersteuning op de 
maandag, dinsdag en 
donderdag. Welkom terug, juf 
Emmelou, en veel (werk)plezier 
gewenst!



De eerste week van het schooljaar is een week waarin 
leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar (opnieuw) leren 
kennen. Elkaar ontmoeten, de verbinding maken en samen 
plezier maken. Het is de basis voor een positief en veilig 
klimaat in de groep.

In deze week doen we veel activiteiten in het kader van 
positieve groepsvorming, bespreken we met de kinderen wat 
voor groep we willen zijn en wat er voor nodig is om dat te 
realiseren. Regels en routines worden aangeleerd en 
geoefend.

Daarnaast staan er een aantal activiteiten gepland waarbij  
"samen on(der)wijs plezier!" het doel is. Zo organiseren we op 
woensdag 31 augustus een muzikale dag met Drum4Fun. Alle 
groepen krijgen een workshop met percussie instrumenten 
en werken toe naar een muzikale eindvoorstelling voor alle 
kinderen en ouders.

Save t he dat e: woensdag 31 august us 08.30 uur  
feest eli jke opening en 13.00 uur  eindvoorst ell ing!

U bent van harte uitgenodigd.

Verder verzorgt Mad Science een techniek- en 
wetenschapsworkshop voor alle groepen en openen we op 
vrijdag 2 september het Vreedzame Schooljaar met elkaar.

Omdat we het belangrijk vinden dat alle ouders elkaar ook 
weer ontmoeten na de vakantie, staat er a.s. maandag - na de 
opening van het schooljaar - voor alle ouders koffie, thee en 
wat lekkers klaar.

VAKANTIES/VRIJE DAGEN STARTWEEK

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Voor de agenda nog een keer 

het overzicht van de 

schoolvakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 15 t/m 23 okt

Kerstvakantie: 24 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 5 

maart 

Pasen: 7 en 10 april 

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart: 18 en 19 mei

Pinksteren: 29 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 3 sept

St udiedagen:

vr 14 oktober 2022

wo 16 november 2022

do 15 december 2022

woe 15 februari 2023

di 11 april 2023

woe 17 mei 2023

ma 3 juli 2023

St udiem iddagen, l ln vanaf  12 

uur  vr i j :

vr 3 februari 2023

di 7 maart 2023

In de bijlage bij deze nieuwsbrief 

vindt u ook het volledige 

formatieoverzicht voor 

schooljaar 2022-2023.

- Geen nieuws van buiten de school
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