
 
  

 

Nieuwsbrief 1 - augustus 2022 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar met 

hierin belangrijke informatie over de start van het 

schooljaar. 

 

Wij hopen dat u en iedereen om uw heen een fijne 

vakantie heeft gehad.  

 

Afgelopen week is door alle collega’s hard gewerkt om de 

scholen en lokalen in te richten. De grootste uitdaging lag 

uiteraard op locatie Muntersdonk. Inmiddels zijn de 

lokalen en hallen ingericht en kunnen alle kinderen 

maandag starten! 

 

De ouders van locatie Muntersdonk krijgen bij deze 

nieuwsbrief een aparte bijlage met daarin meer informatie 

over het nieuwe gebouw, het plein, de start, etc. 

 

Wij wensen alle kinderen, teamleden en ouders een mooi, 

gezond en goed schooljaar toe! 

  

Met vriendelijke groet,  

namens al het personeel van De Schakel en Fris, 

 

Renske van den Berg en Martijn de Glopper 

Directeuren 
 
 
Gymlessen 

Op de volgende dagen hebben de leerlingen gym in de 
gymzaal: 
 
Donken: 

Groep 1-2: maandag (groep 1-2 zal de eerste weken nog 
niet gymmen in de gymzaal. U krijgt van de leerkracht via 
Parro te horen wanneer zij starten) 
Groep 3 t/m 8: woensdag  
 
Hoeven: (rooster geldt t/m de kerstvakantie) 

Groep 1/2 A en B: woensdag 
Groep 3A: vrijdag  
Groep 3B: maandag  
Groep 4A: vrijdag 

Groep 4B: vrijdag 
Groep 5:   maandag 
Groep 6:   maandag 

Groep 7A: maandag 
Groep 7B: maandag 
Groep 8A: maandag 
Groep 8B: vrijdag  
 
Van de leerkracht krijgt u de tijd te horen. Tevens hoort u via de leerkracht wanneer de 
kinderen de buitengymles hebben.  

Agenda 
 
 

22 augustus 
Start schooljaar 
 

29 augustus t/m 1 september 
Informatiemiddagen van 14.00u t/m 
15.00u. 
 
Locatie Donken:  
Maandag 29-8 en donderdag 1-9 
 

Locatie Hoeven:  
Dinsdag 30-8 en donderdag 1-9 
 
5 september 

Eerste MR vergadering 
 
6 september 

Studiedag – alle kinderen zijn vrij 
 
12 t/m 30 september 
Kennismakingsgesprekken    
leerkracht - ouder (groep 1)  
en driehoeksgesprekken leerling – 

leerkracht – ouder (groep 2 t/m 8) 
 
16 september 
Pleinfeest loc. Hoeven 
(Loc. Donken datum n.n.b. i.v.m. 

aanleg nieuwe plein) 
 

28 september 
Kinderpostzegels 



 

 

 
Pauze na schooltijd 

Door het continurooster hebben alle leerkrachten beperkt pauze. Hier hebben ze uiteraard 
wel recht op. Daarom heeft het team om 14.00 uur, na schooltijd, gezamenlijk een 
pauzemoment. Vanaf 14.30 uur zijn de leerkrachten weer bereikbaar. 
 
Corona 
Op dit moment zijn er geen ingrijpende en aanvullende maatregelen in de maatschappij en 

in het onderwijs. Uiteraard hopen we dat iedereen gezond is en blijft.  

Zelftesten zijn nog steeds via de leerkracht aan te vragen. 
 
Traktaties 
In overleg met de leerkracht mag uw kind trakteren op zijn/haar verjaardag. Er zijn geen 
beperkingen meer qua traktaties. De traktatie hoeft dus niet meer voorverpakt te zijn. 
 

Hoofdluiscontrole 
Vanaf dit schooljaar wordt er geen hoofdluiscontrole meer uitgevoerd op school. Wij vragen u 
daarom uw kind(eren) zelf goed te controleren. Mocht u luizen of neten aantreffen, meld dit 
dan bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht zal via Parro alle ouders uit de klas op de 
hoogte brengen. 
 
Jaarkalender en Schoolgids 

Volgende week mag u van ons de jaarkalender verwachten met daarop alle activiteiten. Voor 

de zomervakantie zijn de studiedagen gecommuniceerd.  
 
Op de fiets/ lopend naar school 

Leerlingen die dicht bij school wonen, vragen wij zoveel mogelijk lopend naar school te 

komen. De ruimte voor fietsen in de fietsenstalling is te beperkt om alle leerlingen de 

gelegenheid te kunnen bieden met de fiets naar school te komen.  

Kinderen die op de fiets komen, lopen met de fiets over het plein en parkeren de fiets in de 

fietsenstalling.  

 
Privacy voorkeuren 
In verband met de privacy van uw kind vragen wij u ons kenbaar te maken of wij foto’s van 

uw kind mogen plaatsen op Parro, in de nieuwsbrief, in de schoolgids, op social media en op 
de website.  

Binnen Parro kunt en moet u ZELF uw voorkeuren aangeven en/of wijzigen. Deze functie 
staat nu ‘open’ tot 30 september. Daarna gaat deze functie op slot. Mocht u daarna nog 
voorkeuren willen wijzigen, mag u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. 
 

Ouders in de school 
In de eerste week na de vakantie zijn alle ouders een moment welkom in de school.  

Bij de kleuters mogen ouders in de eerste week een keer hun kind naar binnen brengen. 
Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig de school in. 
 
Wilt u het lokaal van uw kind zien? Dan kunt u in de eerste week om 14.00u even een kijkje 
nemen. In de tweede schoolweek zijn de informatiemiddagen en kunt u ook het lokaal van 
uw kind bekijken. 
 

Hieronder nogmaals de opsomming van afspraken over contact met ouders – leerkracht 

zoals in schooljaar 2021-2022 is vastgesteld: 
 

Vanaf dit moment willen wij op de volgende manieren het contact met u onderhouden: 

(onderstaande geldt op momenten dat er geen andere of aanvullende coronaregels zijn) 

Voor de locatie Muntersdonk gelden bij sommige punten andere afspraken. Deze 

ziet u in het oranje staan. 

 



 

 

1. Voor schooltijd 
Kinderen komen zelf (en dus zonder ouder) naar binnen. Ze gebruiken hiervoor de 
klassendeur. Heeft de klas geen eigen deur, dan gebruiken ze de hoofd- of 
kleuteringang. 
Alle leerlingen komen binnen via de ingang aan de kant van de Ericastichting. 
 

Uitzondering 1: bij nieuwe kleuters mogen de ouders de eerste 5 dagen meelopen. 
Uitzondering 2: in geval van grote zorg mag de ouder meelopen. 
 

2. Na schooltijd 
De leerkracht loopt met de klas mee naar buiten en zorgt dat hij/zij zichtbaar en 
bereikbaar is op het plein. 
 
 

3. Ouders op het plein? 
Ouders blijven buiten de hekken staan en komen zo min mogelijk op het plein. 
De leerkracht loopt met de klas mee naar buiten. Ouders van leerlingen uit groep 1 
t/m groep 3 wachten binnen de hekken van het plein op hun kinderen. Ouders van 
leerlingen uit groep 4 t/m 8 wachten op het veld. 
 

4. Hulp van ouders 
Helpende handen van ouders zijn welkom in de klas (voor excursies, koken, crea, 

lezen, etc.) en worden door de leerkracht via Parro gevraagd. 

5. Kijken in de klas (groep 3 t/m 8) 
Bij afsluitende thema's (kanjer, projecten, Blink, etc.) zijn ouders in de middag 
welkom en worden door de leerkracht via Parro uitgenodigd. Het is de bedoeling dat 
u tussen elke vakantie (en waarschijnlijk meestal in de week voor een vakantie) 
wordt uitgenodigd. 
 

Kijken in de klas (groep 1/2) 
Ouders worden uitgenodigd bij de afsluiting zoals hierboven genoemd én mogen in 
de eerste week na elke vakantie één ochtend naar keuze mee naar binnen. U hoeft 
vooraf niet te laten weten op welke dag u mee naar binnen gaat. Om 8.30u start de 
les en vertrekken de ouders. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


