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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

We mogen weer!
Na een voor u hopelijk ook heerlijke zonnige vakantie mogen we a.s. maandag weer starten met het
nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer enorm veel zin in! De klassen zijn al ingericht, de 1e
vergadering is achter de rug. Maandag 29 augustus vanaf 8.15 zijn alle kinderen weer van harte
welkom op school. Kinderen mogen weer meteen naar hun nieuwe klas gaan.
We begrijpen heel goed dat het zo'n eerste dag best even spannend kan zijn en dan met name in de
onderbouw en voor kinderen die nieuw op school komen.
Daarom willen we ouders de gelegenheid geven om even kort met hun kind naar binnen te lopen de
eerste week na de zomervakantie. Oudere kinderen kunnen in principe zelfstandig binnenkomen.
Maar mocht u iets willen vragen of bespreken met de leerkracht wat niet kan wachten tot de
kennismakingsgesprekken, dan kunt u natuurlijk even naar binnen wandelen voor of na schooltijd.
Net als vorig jaar mogen ouders van de onderbouw (groep 1,2 en nu ook 3) na iedere vakantie de
eerste week even mee naar binnen lopen tijdens de inloop. Dit zal ook vermeld worden in het RSN.
We starten met 181 leerlingen, maar dit zullen er al snel meer worden. Er komen in september al 4
nieuwe kleuters bij en we zullen ook Oekraïense kinderen op school krijgen binnenkort. De taalklas in
Oosterwolde is er niet meer en daarom worden de kinderen op de scholen in de dorpen opgevangen.
We proberen er met elkaar voor te zorgen dat deze kinderen een fijne tijd krijgen bij ons op school.

Babynieuws
Op 21 juli zijn juf Mariska en haar man Arjan de trotse ouders geworden van Leah! Van harte
gefeliciteerd en heel veel geluk met jullie dochter.

Getrouwd
En naast dat mooie babynieuws was er ook nog de trouwerij van juf Anja en Sytse. Op 20 augustus
gaven zij elkaar het ja-woord met vervolgens een groot feest!
Ook jullie nogmaals van harte gefeliciteerd!
Nieuwe collega’s
In groep 7 is Kelly Sloot nu de duo partner van Paulien. Tiny Engberts is de vervangster van Wendy in
groep 1 en 2. Wendy is helaas nog niet hersteld en Tiny zal tot die tijd Wendy vervangen. Wel zal
Wendy komende tijd weer eens op school te zien zijn en langzaamaan hopen wij dat de uren kunnen
worden opgebouwd.
Sharon van der Veen zal op dinsdag en woensdag in groep 5 Gillian vervangen en op donderdag en
vrijdag Mieke.
Zowel Gillian als Mieke knappen gelukkig goed op, maar mogen op dit moment nog niet volledig de
groep draaien. Dit wordt steeds meer opgebouwd gedurende de komende weken.
RSN op donderdag
Het RSN zal voortaan weer op de donderdag verschijnen.

Ouderportaal

De leerkrachten zullen zoveel mogelijk zaken via het ouderportaal communiceren. Ook de
inschrijvingen voor de kennismakingsgesprekken gaan weer via het ouderportaal.
De leerkrachten zetten op 5 september na schooltijd de mogelijkheden weer open om u in te
schrijven voor de kennismakingsgesprekken. Hierover in het volgende RSN meer.
Natuurlijk zullen we u erop attenderen, wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven, dat u dit nog
kunt doen, maar het is ook uw eigen verantwoordelijkheid als ouder om hier alert op te zijn en actie
te ondernemen.
Heeft u als nieuwe ouder nog geen activatielink voor het ouderportaal ontvangen? Geef dit dan even
aan, dan zorgen wij ervoor dat u deze zo spoedig mogelijk ontvangt.

Gymnastiek
Gymlessen mogen ook weer binnen gegeven worden.
Het gymrooster voor de groepen 3 t/m 8 voorkomend schooljaar is als volgt:
Maandag toestel-les
11.00– 11.45 groep 3
12.15 – 13.00 groep 4 ( kinderen lunchen deze dag een kwartiertje eerder
13.00 – 13.45 groep 5
Dinsdag toestel-les
11.15-12.00 groep 5/6
12.30-13.15 groep 8
13.30-14.15 groep 7
Donderdag spelles
10.30-11.15 groep 3
12.30 – 13.15 groep 4
13.30– 14.15 groep 5
Vrijdag spelles
11.15 – 12.00 groep 5/6
12.30 – 13.15 groep 7
13.30 – 14.15 groep 8
Kunnen kinderen niet meedoen? Graag een briefje van de ouders inleveren.

A.s. maandag moeten de kinderen van groep 3,4, en 5 dus meteen al gymkleding meenemen naar
school. Controleert u even of de schoenen nog wel passen?

Vakantiedagen en margedagen 2022-2023
Herfstvakantie
15 okt t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec t/m 8 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt 2023
Paasvakantie
7 t/m 11 april 2023
Meivakantie
23 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
21 juli t/m 3 sept 2023
Margedagen 2022-2023 (leerlingen vrij i.v.m. studie en werkoverleg)
Vrijdag 11 november (administratiedag)
Vrijdag 23 december om 12.30 uur
Vrijdag 10 februari (administratiedag)
Dinsdag 11 april administratiedag
Donderdag 29 juni (evaluatie en planningsdag)
Vrijdag 30 juni ( administratiedag)
Donderdag 20 juli om 12.30 uur start zomervakantie
Vrijdag 21 juli vrij
Fietsenhok
De kinderen uit de hoogste groepen zetten hun fiets achteraan in het hok neer, zodat de jongere
kinderen hun fiets vooraan neer kunnen zetten. We lopen met de fiets aan de hand vanaf het begin
van de buis.
Rapporten
We ontvangen de rapporten weer graag zo spoedig mogelijk op school.
Traktatiebeleid/pauzehap
Wilt u eraan denken om uw kind zoveel mogelijk een gezonde pauzehap mee te geven?
Schoolspullen
Aan het begin van het schooljaar ontvangen kinderen altijd allemaal schoolspullen. We attenderen
de kinderen er altijd op om zorgvuldig en netjes met de materialen om te gaan. Wanneer een leerling
bewust onzorgvuldig met het materiaal omgaat en het kapot maakt waardoor het niet meer gebruikt
kan worden dan nemen we contact op met u als ouders en worden de kosten in rekening gebracht.
Op wielen

Elke laatste vrijdag van de maand mogen de kinderen op wielen op school komen. Dit houdt in dat ze
in de pauze op skeelers, step, skelter op het schoolplein mogen spelen als ze dat willen. (Fietsen
blijven wel in het fietsenhok)
Gouden weken/leerspier Interactie BLP en Vreedzame school
De komende weken zullen vooral in het teken staan van de Gouden weken. Deze periode is vooral
bedoeld voor de groepsvorming.
In het volgende RSM meer info hierover.
Plannen nieuwe schooljaar
We zetten dit schooljaar vanuit het jaarplan veel in op effectieve directe instructie, bewegend leren,
BLP en lezen. Daarnaast zullen we alle aandacht hebben voor de basisvaardigheden, maar we zullen
ook de ateliers weer
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We zien u graag volgende week!
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