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Start van het nieuwe schooljaar 
De school is weer begonnen! De 
zomervakantie is voorbij en wij gaan er 
een fijn en leerzaam jaar van maken.  
Deze week heeft elk gezin de nieuwe 
schoolkalender ontvangen. Hierin vindt u 
allerlei praktische informatie over het 
schooljaar. Uitgebreide informatie over 
meer inhoudelijke zaken vindt u in de 
schoolgids. Deze schoolgids wordt alleen 
bij de inschrijving van uw kind 
meegegeven. Jaarlijks wordt de gids 
geüpdatet en kunt u deze nalezen op onze 
schoolwebsite. 
 
De Regenboogweken 
Wij starten het schooljaar met de 
‘Regenboogweken’. In deze schoolweken 
is er extra aandacht voor positieve 
groepsvorming, een fijne sfeer en een 
veilig gevoel in de klas. 
De schoolregels vormen een belangrijk 
onderdeel binnen 
school. Deze week is 
er in de klassen extra 
aandacht besteed 
aan de gele regel: 
“Iedereen is anders 
en hoort erbij, 
vriendelijk zijn voor 
elkaar dan blijft 
iedereen blij”. 
 

Komende week staat 
de blauwe schoolregel, 
‘Het is fijn als iedereen 
in de school rustig wil 
zijn’ centraal. 

 
 

Verbouwingen in de zomervakantie 
Tijdens de afgelopen zomervakantie 
hebben er zowel op het hoofdgebouw als 
op de dependance een aantal 
verbouwingen plaatsgevonden.  
Op het hoofdgebouw is alle verlichting 
vervangen door LED verlichting. Dit heeft 
er voor gezorgd dat de lokalen en de 
gangen een hele frisse uitstraling hebben 
gekregen. Het schoolplein van het 

hoofdgebouw is 
opgehoogd en 
opnieuw 
bestraat en de 
vloer onder 
grote 
speeltoestel is 
vervangen. 
Komende week 
wordt nog de 
trapleuning 
vernieuwd.  

Op de dependance zijn alle toiletten 
vervangen en is er in elk toilet een nieuwe 
vloer gestort. Door deze opknapbeurt én 
het installeren van LED verlichting zien de 
toiletten er niet alleen frisser uit, maar zijn 
ze ook echt fris en schoon. 
De leerkrachten gaan er samen met de 
kinderen natuurlijk alles aan doen om dat 
zo te houden! 
 
Overblijfkaarten 
Vanaf dit schooljaar zijn er nieuwe 
overblijfkaarten. Deze kosten 15 euro voor 
10x overblijven. De 10 en 20 euro kaarten 
komen te vervallen.  
De bestaande 10 en 20 euro kaarten die 
ouders al hebben, worden uiteraard 
volgemaakt. 
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Een jaarkaart voor de overblijf kost, net als 
voorgaande jaren, 175 euro. Het is dus 
goedkoper om een jaarkaart aan te 
schaffen. 
 
Jeugdfonds 
De school vindt het belangrijk dat 
kinderen buiten het gewone 
lesprogramma in aanraking komen met 
kunst, cultuur en sport. De ontwikkeling 
van de creativiteit van kinderen, het 
ontdekken van de wereld om je heen en 
het doen aan een culturele activiteit en 
sport hebben invloed op het 
zelfvertrouwen en de prestaties van 
kinderen. Voor veel gezinnen lukt het 
helaas niet om de contributie hiervoor te 
betalen. Daarom werkt de school samen 
met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Deze organisatie heeft als doel gelijke 
kansen te bieden voor alle kinderen en 
stellen daarvoor geld beschikbaar om het 

lesgeld voor culturele 
lessen (bijvoorbeeld 
muziekles en dansles) 
of de contributie te 
vergoeden 
(bijvoorbeeld voetbal 
en judo). Mocht u 
gebruik willen maken 

van zo’n fonds, dan kunt u terecht bij 
meester Mohamed. Hij is namens de 
school intermediair tussen ouders en deze 
organisaties en kan u helpen bij het 
aanvragen van zo’n fonds. 
 
Nieuw lokaal flex-groep peuters 
Het was even wennen voor iedereen, 
opeens in een 
ander lokaal in een 
ander gebouw. 
Maar wat is het 
leuk op de 
Hoensbroeksingel.  
 

Koptelefoons 
Dit schooljaar hebben de leerlingen uit de 
groepen 3 tot en met 8 een eigen 
koptelefoon gekregen van school. De 
kinderen gebruiken deze in de klas 
wanneer zij werken op de Chromebooks. 
Wanneer de koptelefoon kwijtraakt of 
kapot gaat, dient u zelf voor vervanging te 
zorgen.  
 
Gesprekken met de leerkracht 
De ouders van de groepen 3 tot en met 7 
hebben via de SchoolApp een uitnodiging 
gekregen om een afspraak in te plannen 
met de juf of meester van uw kind voor 
een kennismakingsgesprek. In het 
kennismakingsgesprek gaat u in gesprek 
met de leerkracht over uw kind. U kunt 
hierbij bespreken hoe u uw kind ziet en 
eventuele belangrijke informatie delen 
met de leerkracht. Daarnaast is het 
natuurlijk fijn om elkaar eens te spreken. 
Gezien de Corona-maatregelen vragen we 
u wel om u zich te houden aan de 1,5 
meter afstand tot anderen en maximaal 5 
minuten voor de afspraak het 
schoolgebouw te betreden. 
De ouders van groep 8 hebben ook een 
uitnodiging gekregen. Zij gaan in gesprek 
met de leerkracht over het voorlopige 
schooladvies.  
 
 
Belangrijke data 
07.09: MR-vergadering 
11.09: Gastles bureau HALT in groep 8 
14.09: Kennismakingsgesprek gr. 3 t/m 7  
 Voorlopig adviesgesprek gr. 8 

Kinderboerderij groep 7a 
15.09: Kennismakingsgesprek gr. 3 t/m 7 
            Voorlopig adviesgesprek gr. 8 
16.09: Kennismakingsgesprek gr. 3 t/m 7  
 Voorlopig adviesgesprek gr.  8 
17.09:  Kinderboerderij 

Vooral de boot op de gang is favoriet. 
 
 


