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WELKOM 

TERUG OP 

SCHOOL! 
 

Maandag a.s. gaan de scholen 

weer beginnen. Wij zijn blij om 

alle kinderen (en hun ouders) 

weer te begroeten.  

 

De kleuterjuffen vinden het fijn 

om de ouders en hun kinderen 

persoonlijk te kunnen spreken 

en te zien. U kunt als ouder van 

een kleuter dus uw zoon of 

dochter in de klas brengen. Dit 

geldt ook voor de ouders van de 

kinderen die voor het eerst naar 

groep 3 gaan. De juffen van 

groep 3 hebben de ouders een 

bericht gestuurd. 

 
 

  ZIEKMELDING 

Wanneer uw zoon of dochter ziek 

is, wilt u dit dan telefonisch 

doorgeven (voor schooltijd) op het 

nummer 0111-481742 en voor 

de kleuters 0111-481957. 

  

Mocht u geen verbinding krijgen 

dan kunt u het doorgeven in een 

Parro bericht aan de leerkracht. 

Wilt u hierbij er op letten dat u 

beide leerkrachten selecteert in 

het gesprek. Dan zijn zij beiden 

op de hoogte. 
 

 

 LUIZENPLUIS 

In de zomervakantie is de 

kans op besmetting van luizen 

het grootst. Daarom worden 

de kinderen gelijk 

maandagmorgen weer op 

hoofdluis gecontroleerd.  

 

GYMLESSEN 

De eerste schoolweek kunnen 

we om organisatorische 

redenen nog geen gymlessen 

geven. In de volgende 

meerpaalnieuws ontvangt u 

het gymrooster. 

    

 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

 

Peilschaalproject – 10/09/2021 

 

Film by the sea – 13, 14, 16 en 

20/09/2021 

 

Schoolreis – 21/09/2021 

 

  

  

JARIG… 

 
In september 

07 – Jayden Geelhoed 

07 – Jaylinn Geelhoed 

10 – Lynn Goedegebuure 

23 – Adam Heikal 

25 – Anas Yousef 

30 – Roan Willemse 
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 We starten weer gewoon om 

8.30 uur. Er is een inlooptijd 

vanaf 8.20 uur. We 

verwachten de kinderen dus 

gewoon in de klas om 8.30 

uur.  

 

De pauzetijden blijven 

hetzelfde als vorig schooljaar. 

Dit betekent dat de groepen 

3, 4 en 5 samen spelen en 

daarna de kinderen van de 

groepen 6, 7 en 8. 
 

 Na schooltijd mogen de 

kinderen op het schoolplein 

blijven spelen. We willen wel 

vragen of ze niet steeds de 

school binnenkomen. Er is 

natuurlijk geen toezicht 

aanwezig. We zijn vaak in 

vergadering of in gesprek. 
 

AANVANGS-, PAUZE EN 

EINDTIJDEN 
 
 

 

INFORMATIEAVOND 
 

Er blijkt steeds minder 

belangstelling te zijn voor de 

infoavonden. Daarom willen we in 

het nieuwe schooljaar een nieuwe 

vorm toepassen. In groep 1 en 2 

blijven de infoavonden wel hetzelfde 

om ouders uitleg te geven.  

 In de andere groepen kan 

gekozen worden voor een 

inloopuur of een persoonlijk 

gesprek. We komen hier in de 

volgende meerpaalnieuws op 

terug. 

  

 
 

BIJLAGE 
 

• Peilschaalproject 

  

   

 
 

SCHOOLREIS 

 

Op dinsdag 21 september 

gaan we met alle kinderen 

van de school op schoolreis. 

 

De kinderen van de groepen 

1, 2 en 3 gaan naar het 

Klokhuis. De kinderen van de 

groepen 4 t/m 8 gaan naar 

Drievliet.  

 

Meer informatie hierover 

krijgt u in de volgende 

meerpaalnieuws. 
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NIEUWS 

PER GROEP 
 

 

  GROEP 5 

Juffenwissel 

Juf Barbara en juf Maria hebben 

volgende week gewisseld. Dit 

betekent dat juf Barbara op 

maandag en dinsdag werkt en juf 

Maria op woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

 

GROEP 6, 7 EN 8 

Peilschaalproject  

De kinderen van de groepen 6, 7 en 

8 gaan vrijdag 10 september naar 

Zierikzee voor het Peilschaalproject. 

U leest hierover meer in de bijlage. 

 

 

 ALLE GROEPEN 

Film by the sea 

Dit jaar zijn we ingeloot voor een 

bezoek aan het filmtheater Fizi in 

Zierikzee. We gaan met alle 

kinderen van de school naar de 

film. De kinderen worden met de 

bus opgehaald en weer 

teruggebracht.  

 

Hieronder leest u de dagen, 

tijden en film per groep. 

 

    

 

Groep 1/2: Maandag 13 september 

van 11.00 - 12.00 uur 

 

 

Groep 3/4: Donderdag 16 

september van 9.45 - 11.00 uur  

 

 

Groep 5: Dinsdag 14 september van 

12.30 - 14.00 uur (ze zijn dus iets 

later terug op school). 

 

 

Groep 6, 7 en 8: Maandag 20 

september van 9.00 - 10.30 uur  

 
 

 

  

Hallo wereld 

 

Dikkertje Dap 

 

Bears love me 

 

The Crossing 
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Voor de vakantie zijn er veel 

kledingstukken e.d. op school 

blijven liggen. Jassen, tassen, 

dassen, wanten, gymspullen, 

rolschaatsen en nog veel meer. 

Mist u misschien iets? Kom dan 

even kijken op school. In de hal 

bij de hoofdingang staat een 

tafel waarop alles is uitgestald. 

 

We laten de tafel twee weken 

staan, daarna geven we de 

kleding etc. aan een goed doel. 

 
 

 

VERGETEN 

KLEDING 

 

 

 

   
  

 

   

   

 


