
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2021, nr. 20 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2021-2022 

 

Agenda 

 

Maandag 30 augustus: Start van het nieuwe schooljaar. 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding: 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het nieuwe schooljaar 2021/2022 gaat maandag van start voor uw kind. Op school zijn we al eerder begonnen met de 

inrichting van de lokalen en oefenen met de nieuw digiborden die in de vakantie geleverd en gemonteerd zijn. Bij mijn 

rondje door de school zie je gelijk aan de lokalen hoe welkom de kinderen weer zijn. 

Wij hopen ondertussen dat ook uw kind weer gezond en wel  op school kan komen na een aantal weken 

zomervakantie. En we hopen natuurlijk ook dat u heeft kunnen genieten in deze periode.  

Een paar punten wil ik graag  onder uw aandacht brengen. 

 

- De Covid maatregelen zijn een beetje veranderd. We dragen geen mondkapjes meer in de gang. Ook de 

VSO leerlingen hoeven dit niet meer, maar mogen dit uiteraard wel. Het loopverkeer in de gangen is beperkt 

doordat we zoveel mogelijk gebruik maken van de deur aan de buitenkant van het lokaal. Dit is ook van 

belang voor de benodigde extra ventilatie. Uiteraard gelden de algemene regels ter voorkoming van 

Corona.  Uiteraard bij Coronaklachten thuis blijven en testen bij de GGD. 

- Er komt op korte termijn weer een controle op luizen. Gelukkig kunnen we hiervoor ook weer ouders 

inschakelen. 

- We starten het schooljaar weer met de Gouden Weken. Dit zijn de eerste zes weken van het schooljaar 

waarin we met de leerlingen de afspraken in de klas vastleggen, afspraken maken en oefenen met zelfstandig 

werken en samenwerken.  U zult er vast meer van horen van uw kind of via de informatie vanuit de 

leerkrachten. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
A van Dijk 
Directeur  



 
Personeel 
 

Op 23 juli werd juf Lisanne en Chris trotse ouders van hun dochtertje Ziva. Danae is een blije zus en houdt ervan om 

Ziva kusjes te geven. Alles gaat goed met moeder en dochter. Lisanne en Chris, heel veel geluk met jullie gezin.  

           

 

Dit schooljaar zullen onze nieuwe collega’s gaan starten. In de Bramen en Frambozen zal juf Pieta gaan werken en in 

de Blauwe druiven zal juf Plony gaan beginnen. We kijken uit naar een heel fijne samenwerking!  


