
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

Nummer 1     30 augustus 2019                                                                                            
  

 

 
 

Terugblik en nieuws  
 

Na een fijne vakantie zijn we afgelopen week met veel plezier aan het werk geweest om 

de school in te richten voor het nieuwe schooljaar. We zijn er helemaal klaar voor om de 
kinderen, ouders en verzorgers te ontvangen op maandag 2 september vanaf 8.20 uur. 

Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken in de 
hal, nadat de kinderen in de klassen zijn. 
Wij zijn blij iedereen (weer)te kunnen ontmoeten! 

 
Vriendelijke groet,  

Petra Berentsen 
 

                                      
 

                   
 



 

 

 

 

Adressen en telefoonnummers leerlingen 
 
In het verleden wisselden wij de adressen van de groepen met u uit. In verband met de 
nieuwe privacywetgeving kunnen wij dit niet meer doen. Wilt u de adresgegevens van de 

klasgenootjes van uw kind(eren) weten, vraag elkaar er dan even naar op het plein.  
 

 

Afsprakenkaarten 
 
Iedere groep heeft een kaart waarop alle afspraken staan. De kinderen krijgen deze kaart 

op donderdag 4 september mee naar huis. 
 
 

Gymrooster 2019-2020 

 

Dinsdag van 8.30 uur tot 14.00 uur  

8.30 uur- 9.15 uur Groep 7  
9.15 uur -10.00 uur Groep 6  

10.00 uur -10.45 uur Groep 5  
10.45 uur- 11.15 uur Groep 1-2a 
11.15 uur -11.45 uur Groep 1-2b  

12.00 uur- 13.15 uur Groep 4a en 4b 
13.15 uur -14.00 uur Groep 8 

 

Woensdag van 8.30 uur tot 14.00 uur  

8.30 uur- 9.15 uur Groep 6  

9.15 uur -10.00 uur Groep 7  
10.00 uur -10.45 uur Groep 5  

10.45 uur -12.00 uur Groep 3  
12.45 uur – 13.15 uur Groep 1-2c  

13.15 uur – 14.00 uur Groep 8 
  

De kinderen van de groepen 6 en 7 worden voor de eerste les bij de sporthal verwacht. 

Vanaf 8.20 uur is er een leerkracht aanwezig. Kinderen van 8 vertrekken vanaf de sporthal 
naar huis.  

 

Wij wensen iedereen een fijn en zonnig weekend!                    


