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Beste ouders en verzorgers, 

 

Wat fijn om u na een zonnige en mooie zomer weer te kunnen 

begroeten!  

 

De afgelopen weken zijn voorbij 

gevlogen. Met ons gezin 

hebben we de eerste drie 

weken van de zomer 

doorgebracht in Zuid Afrika. We 

hebben een prachtige rondreis 

gemaakt en mogen genieten 

van het mooie landschap, de 

mensen en de wilde dieren.  

 

Hopelijk heeft u samen met uw 

gezin ook kunnen genieten en 

ontspannen op een fijne plek. 

Het weer zat in ieder geval mee. 

 

De afgelopen week heeft het 

team zich klaar gemaakt voor 

het komende schooljaar en de start van de eerste periode. In de 

deze nieuwsbrief vindt u informatie over praktische zaken en het 

contact tussen ouders en de school.  

 

Wij zijn er weer klaar voor en hebben er zin in! Tot maandag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Maaike Kerssens  
 
 

Eerste schooldag 

 

Op de eerste schooldag, maandag 29 augustus, starten we met een inloop tot en met 08.45 uur.  

U bent van harte uitgenodigd om met uw kind mee de klas in te lopen. U kunt dan kennis maken met de 

groepsleerkracht van uw kind, het klaslokaal zien en de andere kinderen en ouders ontmoeten.  

We geven de eerste schooldag een “feestelijk” tintje. U komt allemaal binnen via de hoofdingang. De 

andere ingang (grenzend aan de Golfbreker) is op deze dag gesloten.  

 

 

Geplande 

evenementen 

29-8-2022 

Eerste schooldag – inloop tot 

08.45 uur 

 

 

Belangrijke mededeling 
 

➢ Leerlingen uit de groepen 

4-8 headset 

 (oortjes/koptelefoon) mee! 

 

➢ Gymschoenen en 

gymkleding s.v.p.             

checken!  

 

➢ Controleert u de 

schoolpraat-app? 

 

➢  
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Zelfstandigheid 

 

Wij verwachten dat leerlingen zelf hun jas en tas 

ophangen. Het is fijn als u uw kind hierbij begeleidt 

en het bijvoorbeeld samen doet/ voordoet. Laat het 

uw kind vooral zelf doen. Dit bevordert hun 

zelfstandigheid.  

 

  

Oudercontact 

 

Inloop 

 

In schooljaar 2022-2023 vindt vier keer een inloop plaats. U wordt dan welkom geheten in de groepen 

van uw kinderen en kunt meedraaien bij een activiteit. De data hiervoor zijn: 

 

1. Start schooljaar, maandag 29 augustus 2022 – inloop tot 08.45 uur 

2. Woensdag 30 november 2022- inloop tot 09.00 uur 

3. Vrijdag 17 maart 2023- inloop tot 09.00 uur 

4. Woensdag 17 mei 2023 – inloop tot 09.00 uur 

 

 
 
 

Brengen en halen  

 

Groepen 1-2-3 

 

Vanaf dinsdag 30 augustus worden de leerlingen uit de groepen 1-2 en 3 ontvangen op het schoolplein. 

De groepsleerkracht staat om 08.20 uur op het plein. De groep gaat om 08.25 uur naar binnen. Zorg dus 

dat u op tijd bent. Om 08.30 uur begint de les en verwachten wij dat alle leerlingen in de klas zijn.  

Er zijn inloopmomenten voor de ouders van de groepen 1-2. Op bepaalde dagen kunt u uw kind 

brengen naar de klas. Deze momenten worden gecommuniceerd via de groepsleerkrachten. Houd dus 

goed de schoolpraat -app in de gaten. 

 

Groepen 4-8  

 

Om 08.20 uur gaat de schooldeur open. De groepen 4-8 komen zelfstandig naar binnen. De 

groepsleerkracht wacht de leerlingen bij de klassendeur op. Bij het uitgaan lopen de leerlingen onder 

begeleiding van de leerkrachten naar buiten. De groepsleerkracht staat bij één van de uitgangen en is 

eventueel aanspreekbaar, mocht u iets willen mededelen. 

 

https://www.flickr.com/photos/levenmetliv/6322395186/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Ouder en kind- gesprekken 

 

Ook dit schooljaar vinden er gesprekken met ouders plaats. Halverwege groep 3 sluiten de leerlingen aan 

voor een ouder-kind gesprek. In de groepen 1-2 (en eerste gesprek van groep 3) worden alleen de 

gesprekken met de ouders gevoerd. Vanaf groep 4 voeren wij de gesprekken met het kind erbij. 

 

Mededelingen 

 

U kunt bij kleine mededelingen het teamlid na schooltijd gemakkelijk buiten even aanspreken. Voor 

schooltijd kunt u bij korte mededelingen even meelopen met uw kind of de groepsleerkracht op het plein 

aanspreken. Mocht u een uitgebreider gesprek willen voeren, kunt u een afspraak maken.  

 

Ziekmeldingen  

 

U kunt uw kind vanaf 08.00 uur ziek melden via de schooltelefoon.  De ziekmeldingen worden door Danny 

en/of Monique doorgegeven aan de groepsleerkrachten.  

Het gebeurt veel dat leerlingen via de mail worden afgemeld. Dit is niet de bedoeling. Leerkrachten 

bereiden voor schooltijd hun lessen voor en checken hun mail niet (altijd). Vandaar dat wij verwachten 

dat u naar school belt als uw kind ziek is.  

 

Informatie-middag 

 

In week 36, in de week van 5 tot en met 8 september, houden alle groepen een informatie middag. Over 

de precieze invulling hoort u nog. 

 

Schoolpraat-app 

 

Alle leerlingen zijn gekoppeld aan hun nieuwe groep. Wilt u even controleren of dit zo is? Mocht u zich 

nog moeten aanmelden op de schoolpraat -app, het wachtwoord is Watermolen1. 

 

 

 

 

Gymkleding 

 

Kinderen groeien tijdens de zomervakantie. Denkt u eraan te controleren of de gymschoenen en 

gymkleding nog passen?  

 

Koptelefoon/oortjes (groep 4-8) 

 

Wij verzoeken u de leerlingen, uit de groepen 4 tot en met 8, een koptelefoon/oortjes mee te geven, 

zodat ze de opgaven op de laptop kunnen beluisteren. We starten al meteen met het werken op de 

laptop. Het is dus fijn als u dit zo snel mogelijk meegeeft. Tip: geef uw kind een koptelefoon met snoer en 

een ronde ingang). 

 

 

 

Kort: 

*De eerste weken zetten we in op ‘groepsvorming’. In de klassen 

worden PBS en Kwink lessen gegeven. 

*U ontvangt morgen via de groepsleerkrachten de eerste weekmail. 

* Er ligt een aanvraag voor nieuw meubilair.  

*De school oriënteert zich op een ‘groener’ schoolplein.  

  


