
 

 
 

 
 

  

Nieuwsbrief 1 

16 augustus 2019 

Welkom terug allemaal! 

Aanstaande maandag, 19 augustus, is de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar. We 

hopen dat u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad. Wij hebben er weer zin in 

en hopen dat ook de kinderen weer vol enthousiasme naar school zullen komen. Ze zijn 

weer van harte welkom!!! In het bijzonder een hartelijk welkom aan de kinderen die 

volgende week voor het eerst op school komen! 

 

Start van de dag: inloop 

We verwachten dat alle kinderen elke dag om 8.25 uur op school aanwezig zijn. Vanaf 

8.20 uur mogen de kinderen naar de klas. In de groepen 1 tot en met 3 brengen de 

ouders de kinderen in de klas. Om 8.25 uur gaat de eerste bel ten teken dat de ouders 

afscheid gaan nemen, zodat we om 8.30 uur kunnen starten. Vanaf groep 4 verwachten 

we vanaf de derde schoolweek dat de kinderen zelfstandig de klas binnenkomen.  

Wij willen u vriendelijk, maar dringend, verzoeken om de kinderen op tijd (8.25 uur) op 

school te laten arriveren, zodat de lessen op tijd kunnen starten. 

 

Parro 

Via de mail ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging, zodat u de Parro-app kunt 

gaan gebruiken. Wilt u zorgen dat u snel gekoppeld wordt?  Volgende week sturen we u 

informatie, zodat u via Parro zelf kunt inschrijven op een tijdstip voor de 

kennismakingsgesprekken op woensdag 11 september overdag. 



 

 
 

 
 

  

Luizenzakken mee terug naar school 

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

krijgt eenmalig een luizenzak. Mocht u een nieuwe willen, dan kunt u deze bij de 

leerkracht vragen. We vragen hiervoor een kleine vergoeding (3,50 Euro).   

 

Informatie 

We sturen u in de tweede schoolweek een brief waarin de leerkrachten het reilen en 

zeilen in de klas beschrijven. Meestal is deze informatie voldoende om u op de hoogte te 

brengen hoe een en ander verloopt in de nieuwe klas van uw kind(eren). Mocht u na  

het lezen van de brief nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht. 

Voor de groepen 1/2, 3 en 8 organiseren we daarnaast een informatieavond. De data 

vindt u onderaan deze nieuwsbrief en in de Parrokalender. Een uitnodiging voor de 

informatieavonden volgt.  

Ook is er weer een kijkweek: u kunt dan eens meekijken tijdens de lessen in de klas. 

Voor groep 3 is deze kijkweek in de vierde schoolweek. De eerste week van november 

voor de overige groepen.  

 

Thema  

Het eerste thema van komend schooljaar is ‘Verkeer en vervoer’. Binnenkort sturen we u 

hierover een flyer met meer informatie. De overige thema’s dit schooljaar zijn: 

Middeleeuwen, Mensen, Kunst en Nederland. Mocht u iets kunnen betekenen voor de 

thema’s (denk bijvoorbeeld aan een gastles verzorgen of heeft u materiaal dat we 

kunnen laten zien), dan horen we graag van u! 

 

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.  



 

 
 

 
 

  

 

Telefoonnummer dependance 

De dependance heeft een eigen telefoonnummer: 06-11167785. Het afmelden van 

kinderen die op de dependance zitten, graag via dit telefoonnummer.  

 

Studiedagen 2019-2020 

Op de volgende data zijn de kinderen komend schooljaar vrij in verband met een 

studiedag van het team: 

• Woensdag 11 september* 
• Woensdag 27 en donderdag 28 november 
• Maandag 6 januari 
• Donderdag 6 februari 
• Woensdag 18 maart 
• Maandag 4 mei 
• Woensdag 20 mei 
• Maandag 22 juni 

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

school voor een gesprek met de leerkracht. In de eerste week na de vakantie kunt u via 

Parro inschrijven op diverse tijdstippen. 

 

Vakanties 

• Herfstvakantie 14 tot en met 18 oktober 

• Kerstvakantie  23 december tot en met 3 januari 

• Voorjaarsvakantie 24 februari tot en met 28 februari 

• Goede Vrijdag  10 april 

• Tweede paasdag 13 april 

• Meivakantie  20 april tot en met dinsdag 5 mei  

(Inclusief studiedag op 4 mei en Bevrijdingsdag) 

• Hemelvaartsdag donderdag 21 en vrijdag 22 mei 

• Tweede pinksterdag 1 juni 

• Zomervakantie vrijdag 10 juli tot en met 23 augustus 



 

 
 

 
 

  

Gymrooster 

De groepen hebben op de volgende dagen gymles: 

• Groepen 1/2     vrijdag 

• Groepen 3a, 3b, 4, 5a, 7 en 8 maandag en donderdag 

• Groepen 5b en 6   maandag en vrijdag 

 

Namens het team wens ik iedereen een boeiend en inspirerend nieuw schooljaar toe! 

 

Hartelijke groet,  

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

 

Agenda 

 

• Maandag 19 augustus   Eerste schooldag 

• Maandag 26 augustus   Informatiebrieven groepen worden verstuurd 

• Maandag 26 augustus 19.30 uur Informatie-avond groepen 1/2  

• Dinsdag 27 augustus 19.30 uur Informatie-avond groepen 3a, 3b en 8 

• 4 tot en met 6 september  Kamp groep 8 

• Vrijdag 6 september   Schoolreizen groepen 1 tot en met 7 

• 9, 10, 12, 13 en 18 september Kijkdagen groepen 3* 

• Woensdag 11 september  Studiedag waarop we de  

kennismakingsgesprekken met u en de  

kinderen voeren 

• Donderdag 3 oktober 19.30 uur Ouderinformatieavond rondom  

De Vreedzame School 

 

 


