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Start van het nieuwe schooljaar  
De school is weer begonnen! De 
zomervakantie is voorbij en wij gaan er 
weer 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. De 
schoolgids wordt 
alleen bij de 
inschrijving van uw 
kind meegegeven. 
Jaarlijks wordt de gids 
geüpdatet en kunt u 
deze nalezen op de 
website van school. 
 

 
De Regenboogweken 
Ook dit schooljaar starten we met de  
‘Regenboogweken’. In deze schoolweken 

is er extra aandacht voor 
positieve groepsvorming, 
een fijne sfeer en een veilig 
gevoel in de klas. De 
schoolafspraken vormen 
een belangrijk onderdeel 

binnen school. Afgelopen week is er in de 
klassen extra aandacht besteed aan de 
gele afspraak: ‘Iedereen 
is anders en hoort erbij, 
vriendelijk zijn voor 
elkaar dan blijft iedereen 
blij’. Komende week staat 
de blauwe 
schoolafspraak: ‘Het is 
fijn als iedereen in de 
school rustig wil zijn’ 
centraal.  

De week er na wordt 
er in de klassen 
gewerkt met de rode 
afspraak: ‘Materialen 
die ik gebruik en deel, 
ruim ik op en laat ik 
heel’.  
 
Jeugdfonds 
Wij vinden 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 hen 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. 
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Lessen techniek en muziek 
Vanaf komende week worden er aan de 
groepen 1-2 muzieklessen gegeven. Onder 
schooltijd krijgen de kinderen les van twee 
vakleerkrachten muziek, meester Faynel 
en meester Benjamin, en zullen zij niet 
alleen liedjes zingen, maar ook dansen en 
met muziekinstrumenten aan de slag 
gaan. Voor de groepen 3 tot en met 8 
hebben wij een vakleerkracht techniek 
ingehuurd die het eerste half jaar deze 
groepen les gaat geven. Juf Erna is een 
ervaren en enthousiaste leerkracht en 
heeft veel zin om te gaan beginnen. 
De inzet van deze vakleerkrachten is 
onderdeel van ons plan om de NPO-
gelden te besteden. Wellicht heeft u 
hierover de afgelopen maanden in het 
nieuws het een en ander over gehoord. 
NPO staat voor Nationaal Programma 
Onderwijs waarin de overheid geld 
beschikbaar heeft gesteld om de scholen 
te ondersteunen bij de aanpak van 
achterstanden naar aanleiding van 
Corona. Aan het einde van het afgelopen 
schooljaar hebben wij met het gehele 
team een plan gemaakt om dit geld te 
besteden. Dit plan is goedgekeurd door de 
oudergeleding van de MR. Naast de inzet 
van deze vakleerkrachten, besteden wij 
het geld bijvoorbeeld ook aan extra 
handen in de klas, kleinere klassen, hulp 
bij (onderwijs)achterstanden en extra 
materialen voor de lessen van de 
kinderen. Door de inzet van de 
vakleerkrachten spreken wij nog meer 
talenten van de kinderen aan.  
 
Overblijfkaarten 
Wanneer uw kind overblijft, kunt u een 
losse overblijfkaart aanschaffen. Deze kost 
15 euro voor 10x overblijven. U kunt dit 
overmaken op het rekeningnummer dat 
bovenaan deze ouderinfo vermeld staat. 
Ook kunt u dit contant aan de juf of 
meester van uw kind geven. Wanneer uw 
kind regelmatig overblijft is een jaarkaart 
vaak een goedkopere optie. De jaarkaart 
voor de overblijf kost, net als voorgaande 
jaren, 175 euro. 

Ook de jaarkaart kunt u betalen via de 
bank. Mocht u meer informatie willen 
over de betalingen van de overblijfkaarten 
of jaarkaarten, kunt u contact opnemen 
met meester Adam. 
 
Kennismakingsgesprekken 
De ouders van de groepen 3 tot en met 7 
krijgen komende week via de SchoolApp 
een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek met de leerkracht.  
In het gesprek staat uw kind centraal.  
U gaat met de leerkracht in gesprek over 
uw kind en u kunt eventuele belangrijke 
informatie delen met de leerkracht. 
Daarnaast is het natuurlijk fijn om elkaar 
eens te zien en 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.  
 

 
 
 
 
 
Belangrijke data 
09.09: Groep 7c naar de kinderboerderij 
13.09: Kennismakingsgesprekken  
  gr. 3 t/m 7 
14.09: Kennismakingsgesprekken  
  gr. 3 t/m 7 
15.09 Kennismakingsgesprekken 
  gr. 3 t/m 7 
16.09: Studiedag PSZ: alle peuters vrij 
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Denk mee over de wijk 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


