
 
 

Nieuwsbrief 1 
2 september 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We hopen dat u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad en zien ernaar uit 

om de kinderen volgende week te verwelkomen op school! In deze nieuwsbrief leest u 

informatie over de start van het nieuwe schooljaar. We wensen iedereen een heel 

goed en positief schooljaar toe!  

 

Informatie voor de start  

Voor een goede start volgende week willen wij u het volgende laten weten: 

● De schooltijden zijn voor alle groepen 8.25-14.35 uur (woensdag tot 12.20 uur). 

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar de klas. We verwachten dat alle 

kinderen om 8.25 uur in het gebouw aanwezig zijn.  

● Aanstaande maandag is er een inloopdag. U kunt dan de kinderen in de klas 

brengen en even samen de klas bekijken. De volgende inloopdagen worden 

binnenkort in de kalender van Parro gezet.  

● Als uw kind jarig is, mag er een gezonde traktatie getrakteerd worden aan de 

kinderen van de groep.  

● De kijkweek voor groep 3 is in de vijfde schoolweek. Voor de andere groepen is 

de kijkweek in november. De ouders van groep 3 ontvangen binnenkort meer 

informatie.  

 

Telefoonnummers 

Hoofdgebouw: 0118-650214 

Dependance: 0118-217622.  

U kunt telefonisch of via een Parrobericht uw kind afmelden als het niet naar school 

kan komen. Wij vragen u om dit uiterlijk om 8.30 uur te doen.  



 

Parro  

Via de mail ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging, zodat u de Parro-app (weer) 

kunt gaan gebruiken. Als u geen mail heeft ontvangen, laat het dan de leerkracht van 

uw kind even weten. Wilt u zorgen dat u uiterlijk aanstaande woensdag gekoppeld 

bent? Mocht het niet lukken, kan de leerkracht u hierbij helpen.  

We sturen u vrijdag via Parro informatie hoe u kunt inschrijven voor de 

kennismakingsgesprekken. De ouders met twee of meer kinderen op school kunnen 

inschrijven vanaf maandag 12 september 8.00 uur, de ouders met één kind vanaf 

woensdag 14 september.   

 

Luizenzakken mee terug naar school  

Wilt u ervoor zorgen dat de luizenzakken weer terug op school zijn maandag? De 

kinderen van de groepen 5 tot en met 8 ontvangen binnenkort een nieuwe luizenzak 

vanuit school. Zit uw kind in een lagere groep en is de oude luizenzak stuk of kwijt, 

dan vragen we u (tegen een vergoeding van €3,50) een nieuwe aan te schaffen bij de 

leerkracht. 

 

Informatie 

In de eerste schoolweken organiseren we voor alle groepen een informatieavond. We 

hopen van harte dat u allen aanwezig bent, ook als uw kind al wat langer op school 

zit. Zo hoort u alle belangrijke informatie en ziet u ook de ouders van de 

klasgenootjes van uw kind. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkrachten. 

In de agenda onderaan deze nieuwsbrief ziet u de data van de avonden.  

 

Gym  

Wilt u vanaf groep 3 een broekje, t-shirt en schoenen zonder zwarte zool in een tas 

meegeven? Deze tas blijft op school en gaat alleen mee naar huis als de spullen 

gewassen worden. In ieder geval worden ze voor elke vakantie meegegeven.  

 

Fruitdagen  

Woensdag, donderdag en vrijdag blijven onze fruitdagen. We verwachten dat alle 

kinderen die dagen fruit (of groente) meenemen als tussendoortje. Het zou mooi zijn 

als de kinderen op de andere dagen zo min mogelijk voorverpakte etenswaren 

meenemen. We vragen u nogmaals om bekers en brooddozen mee te geven in plaats 



 

van pakjes en zakjes. Zo houden we de hoeveelheid afval op school beperkt en 

werken we mee aan een stukje duurzaamheid.  

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater 

doen? Is er thuis (te) weinig geld en is het voor u moeilijk om de kosten te betalen?  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren (0 tot 

en met 18 jaar) de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 

dansschoenen of de huur van een instrument. We helpen graag!  

Wilt u hierover meer informatie of een aanvraag indienen, neem dan gerust contact 

op met: Lianne de Groot | Welzijn Middelburg (06-46218656) 

l.degroot@welzijnmiddelburg.nl 

 

Gymrooster 

Groepen 1/2   donderdag 

Groep 3a   maandag, donderdag 

Groep 3b   woensdag, donderdag 

Groep 4   maandag, donderdag 

Groep 4/5   woensdag, vrijdag 

Groep 5   woensdag, vrijdag 

Groep 6a   woensdag, vrijdag 

Groep 6b  woensdag, vrijdag 

Groep 7   maandag, vrijdag 

Groep 8a   maandag, vrijdag 

Groep 8b  maandag, vrijdag 

 

Studiedagen  

• Woe 21 september 2022* 

• Vr 18 november    

• Vr 23 december  Lesvrije middag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij) 

• Ma 9 januari    

• Vr 10 februari    

• Woe 8 maart    

• Woe 17 mei    



 

• Ma 26 juni   

• Vr 14 juli  

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023  

• Herfstvakantie    maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2022 

• Kerstvakantie    maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie    maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 

• Goede Vrijdag    vrijdag 7 april 2023 

• Tweede Paasdag    maandag 10 april 2023 

• Meivakantie    maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 

• Hemelvaart en extra vrije dag  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

• Tweede pinksterdag   maandag 29 mei 2023 

• Zomervakantie    maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023 

 

*Op deze dag houden we kindgesprekken. We verwachten u en uw kind die dag samen 

op school voor een gesprek met de leerkracht. 

 

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 
 
Agenda 

• Maandag 5 september  Eerste lesdag na de zomervakantie  

• Maandag 12 september Informatieavond groepen 3 

• Dinsdag 13 september  Informatieavond groepen 4, 4/5 en 5  

• Woensdag 14 september Informatieavond groepen 1/2 en 8 

• Donderdag 15 september Informatieavond groepen 6 en 7 

• Woensdag 21 september  Kennismakingsgesprekken alle groepen* 

 

*Wij gaan dan met u en uw kind in gesprek over de verwachtingen van het schooljaar. 

U kunt binnenkort een tijdstip op deze dag inplannen via Parro. 

 


