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Beste ouders,  

 

Na een lange vakantie, gaan maandag 22 augustus de deuren weer open en gaat het 

nieuwe schooljaar van start. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie. Leuke 

dingen gedaan, lekker weggeweest of gewoon lekker uitgerust. Afgelopen week 

hebben alle leerkrachten hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alles klaar is om te 

beginnen. Wij hebben zin om weer te starten. 

 

Op maandag 22 augustus om 8.30-8.45 uur nodigen wij u uit, om onder het genot 

van een kop koffie of thee, het jaar met ons te openen. We willen dit graag weer 

buiten op het plein doen, net als bij onze gezellige afsluiting van voor de vakantie. 

Komt u ook? 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

     

Personeel 
 

Prachtig nieuws voor juf Mariëtte, haar man Bart en zoon Guus.  

Juf Mariette is op dinsdag 16 augustus, samen met haar man Bart, trotse ouders 

geworden van Mats. Zowel met Mats als met Juf Mariëtte gaat het ontzettend goed. 

Natuurlijk is Guus zo trots als een pauw op zijn kleine broertje.   

Wilt u juf Mariëtte en haar man feliciteren d.m.v. van een kaart? Dan mag u die bij de 

leerkracht van uw kind inleveren. 
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Je talent is wie je bent! 

Kamp groep 8 
 

Van 31 augustus t/m 2 september gaat groep 8 op schoolkamp. Er staan allerlei 

leuke activiteiten op het programma. Meer informatie over het kamp ontvangt u van 

de leerkracht van uw zoon/dochter. We wensen ze heel veel plezier! 

 

Streetwise ANWB 
 

Dinsdag 30 augustus doen we mee aan een verkeersproject van de ANWB. 

 

Het Streetwise project is opgebouwd uit vier projecten. Professionele instructeurs 

komen deze ochtend naar de school en geven de verkeerstrainingen. Met speciaal 

ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, 

verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel 

mogelijk nagebootst. 

Om dit project mogelijk te maken zal de Gerard Doustraat van 8.30u-14.30u Van 

Lounge 3 tot de brandweer worden afgesloten voor verkeer. 

 

Wat leren de kinderen deze dag? 

 
Groep 1 en 2: Toet toet 
In deze module staat het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het 

oefenen met oversteken centraal. Daarnaast leren kinderen waarom het zo 

belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken. 

 
Groep 3 en 4: Blik en klik 
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Kinderen leren 

onder andere veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leren 

ze begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Bij 

sommige verkeerslessen vertellen de instructeurs over het belang van 

een fietshelm en kunnen de leerlingen dit tijdens de les ervaren. 

 
Groep 5 en 6: Hallo auto 
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed 

van reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB 

lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie 

een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod. 

 
Groep 7 en 8: Trapvaardig 
De module Trapvaardig traint kinderen uit groep 7 en 8 praktische fietsvaardigheid. 

Ze fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Hierin komt 

van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen, over je schouder kijken en 

je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook fietsen ze met een zware rugtas 

op om zich voor te bereiden op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/gratis-fietshelmen
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Je talent is wie je bent! 

Vakanties en studiedagen 
 

Hieronder vindt u, voor de zekerheid, de vakanties en de studiedagen van het team 

waarop de kinderen vrij zijn: 

 

Vakanties  

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Koningsdag  zit in de meivakantie 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

Studiedagen   

16 september 2022 Alle kinderen vrij; ook geen opvang 

10 oktober 2022 Alle kinderen vrij 

21 november 2022 Alle kinderen vrij 

6 december 2022 Kinderen groep 1 t/m 4 vrij  

3 februari 2023 Alle kinderen vrij 

17 maart 2023 Alle kinderen vrij 

6 april 2023 Kinderen groep 1 t/m 4 vrij 

17 mei 2023  Kinderen groep 1 t/m 4 vrij 

19 juni 2023 Alle kinderen vrij  
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Je talent is wie je bent! 

Gym op donderdag 

 

Afgelopen schooljaar hadden we voor gym meester Rens op de dinsdag en meester 

Rik op de donderdag. Helaas kunnen we dit jaar bij het sportbedrijf, alleen voor de 

dinsdag iemand inhuren. Meester Rens zal op de dinsdag, net als afgelopen jaar de 

lessen verzorgen. Op donderdag zullen de leerkrachten met gymbevoegdheid de 

gymles geven. Omdat niet iedere leerkracht gym mag geven, hebben we 

organisatorisch iets moeten schuiven. Hieronder ziet u hoe dit eruit ziet.  

 

Groep   Wie geeft gym   Wie neemt de groep over   

Groep 8   Ineke   
 

Groep 3 

Angelique/Marleen  

Marleen     

Groep 3  

Marloes/Donna  

Marleen  Donna draait groep 3 van Marleen    

Groep 5   Lise I     

Groep 4   Lise I  Lisanne draait groep 5 van Lise I   

Groep 7-8   Nienke      

Groep 6   Nienke   Lise van R draait groep 7-8 van Nienke  

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Kind op maandag 

 

22 t/m 26 augustus: Sterke verhalen 

Deze week staan de kinderen stil bij de Bijbel als 

geheel. Ze horen iets over het ontstaan van de Bijbel, 

ontdekken waarom de verhalen zijn opgeschreven en 

wat deze verhalen met mensen kunnen doen. 

 

29 augustus t/m 2 september: Wat geloof jij? 

In deze week staan de kinderen stil bij hun eigen geloof: wat voor hen belangrijk en 

waardevol is. Dat doen ze aan de hand van de parabel over de schat in de akker. Wat 

is voor hen zo waardevol dat ze er veel voor over hebben? 
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Je talent is wie je bent! 

Kalender 
 

Lied van de maand juni: 704 Dank, dank nu allen God 

Klik hier om het lied te luisteren.  

Er is geen nieuw lied in juli/augustus. 

 

 

22 augustus 1e  schooldag 

Opening op het plein van 8.30u-8.45u 

30 augustus Streetwise project; groep 1-8 

31 augustus t/m 2 

september 

Schoolkamp groep 8 

5 t/m 9 september Startgesprekken; groep 1-8 

9 september Open inloop; groep 1-2 

12 september Schoolfotograaf 

12 september Informatie avond 

19.00 uur groep 1-2 

20.00 uur groep 3-4 

14 september  Open inloop; groep 3-8 

15 september  Informatie avond 

19.00 uur groep 5-6 

20.00 uur groep 7-8 

16 september PCO GV dag Alle kinderen vrij 

Geen BSO deze dag 

20 september Excursie groep 6; museum Nairac 

21 september Excursie groep 3A, 3B; Paleis het Loo 

28 september Groep onder de loep; groep 3A 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc701fvQLbU

