
Eerste nieuwsbrief vrijdag 26 augustus 2022

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie allemaal een prettige zomervakantie
hebben gehad en met frisse energie het nieuwe schooljaar
kunnen starten. De afgelopen week zijn we op school hard
bezig geweest om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.

We zijn er weer klaar voor en hebben zin in het nieuwe
schooljaar!

In deze eerste nieuwsbrief krijgt u informatie over de start van
het schooljaar.
We zien u allen graag op maandag 29 augustus op school.

Schooltijden
De school start om 08:45 uur. Het is in het belang van de kinderen en de groep dat we om 08:45 uur
starten. De kinderen moeten om 08:45 uur in de groep zijn.
De school zal na de vakantie weer opengaan met de inlooptijden van voor corona. Dat wil zeggen:
maandag, dinsdag en donderdag inloop tussen 08:25 - 08:45 uur - 15:00 uur.
woensdag en vrijdag inloop tussen 08:25 - 08:45 uur - 12:30 uur.
*  Wij hebben een continurooster, alle kinderen blijven op maandag, dinsdag en donderdag over op
school.
Er is toezicht op het schoolplein vanaf 08:20 uur.

In de eerste schoolweek zijn de ouders/verzorgers van harte welkom om met hun kinderen mee naar
binnen te gaan. Na de eerste week zullen de kinderen zoals vorig schooljaar zelfstandig naar binnen
gaan. Elke week voor en na de vakantie mogen de ouders/verzorgers mee de school in.

Via welke ingang kunnen de kinderen naar binnen
Alle groepen hebben een eigen ingang. Dit doen we om de drukte zoveel mogelijk te verspreiden.
De kinderen kunnen naar binnen via de volgende ingangen:
Kleuterplein→ 1/2A , 1/ 2B en OBA
Hoofdingang→ OBD, MBA, BBE
Midden ingang plein→ OBB, OBC, OBE
Ingang plein gymzaal→ BBA, BBB, BBC, BBD
Ingang plein speelzaal→ MBB, MBC, MBD, MBE

Informatieavond
Op dinsdagavond 13 september is er een informatieavond. Deze informatieavond zal wanneer de
richtlijnen dit toestaan op school plaatsvinden. De leerkracht van uw zoon/dochter ontvangt u graag
om 19:30 uur in de groep. De informatieavond start om 19:30 uur. De deuren zullen om 19:20 uur
open gaan.
De informatieavond zal niet gaan over individuele leerlingen. Daarvoor is het eerstvolgende
drieweggesprek bedoeld.

Gym komend schooljaar
Aankomend schooljaar kunnen we weer volop genieten van onze nieuwe gymzaal!



Belangrijke spullen voor gym:
Gymschoenen (schoenen die alleen binnen gebruikt mogen worden), korte broek, T-shirt en voor de

midden/bovenbouw een handdoek.

Wanneer heeft welke klas gym:
Maandag:

BBD,BBE,BBB,MBC,MBD,BBA,BBC en MBE

Dinsdag:

OBA,MBE,MBB,OBE,OBD,OBC,OBB,MBA en kleuters

Woensdag:

MBD

Donderdag:

BBE,BBB,BBD,MBC,BBC,BBA,MBB,MBA en kleuters

Vrijdag:

OBA,OBB,OBC,OBD,OBE

Wij hopen op een sportief schooljaar!

De gymsectie

Nieuwe leerlingen
Voor de nieuwe leerlingen die bij ons op school starten dit schooljaar, vragen wij u om het
inschrijfformulier de eerste schooldag ingevuld mee te nemen.
Dit kan de leerling afgeven aan de leerkracht of bij de administratie, waarvoor dank!

Ziekmelden kind
Als uw kind ziek is, kunt u dit tussen 8.00 en 8.45 uur doorgeven aan school.
U kunt bellen naar 020 6416932. Bij veelvuldig verzuim zal de intern begeleider en of leerkracht
contact met u opnemen. Wij zijn als school verplicht om na een aantal dagen verzuim contact op te
nemen met de leerplichtambtenaar.

Jaarflits
Voor de zomervakantie heeft u een jaarflits ontvangen. Hierin staan alle vakanties en vrije dagen. Deze
kunt u ook vinden op onze website.

Wij kijken uit naar een  mooi nieuw schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer


