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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
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Start nieuw 

schooljaar! 

 Kinderoptocht  Kinderen vrij    
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September 2022 
Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  
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MR vergadering 
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Ouders 
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groepen 
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in groepen 
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gesprekken gr 
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Volleybaltoernooi 

groep 5 t /m 8 
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Kamp  

groep 7/8 

29 

Kamp  

groep 7/8 

30 

Kamp  

groep 7/8 

 

 

  

 

 



 

Organisatorisch nieuws 

 
Welkom / kinderen naar school brengen 

We heten alle kinderen en ouders/verzorgers 

van harte welkom op school. 

Ouders/verzorgers 

mogen in de eerste 

week, na de bel van 

8.25 uur, meelopen 

naar binnen. 

 

 

Na de eerste week 

pakken we het op, zoals het voor de 

zomervakantie was. 

 

Meubilair kleuters 

Goed nieuws!!! De nieuwe meubels bij groep 

1/2 zijn geleverd. We zijn er erg blij mee! 
 

  

Kinderoptocht / schoolfeest  

Beste ouders/verzorgers,  

 

Het Corso/Volksfeest gaat weer door! Hier 

hoort natuurlijk een Schoolfeest bij! Dit jaar valt 

het Schoolfeest in de 1e week na de 

zomervakantie en wel op woensdagochtend 

24 augustus. Als vanouds zullen wij starten met 

de kinderoptocht. Opstellen van de optocht is 

vanaf 8.45 uur in de Lindevoort, bij school. Om 

9.00 uur zal de kinderoptocht vertrekken. Voor 

groep 1 en 2 is er vervoer tijdens de optocht 

geregeld. Vanaf groep 3 t/m groep 8 mag je 

meedoen met een versierde fiets of karretje. 

Na de optocht is er voor de kinderen van 

school een activiteit georganiseerd in de 

feesttent. Om 12.00 uur zal het 

ochtendprogramma afgelopen zijn en kunnen 

de kinderen weer opgehaald worden bij de 

tent. We gaan er met zijn allen weer een groot 

feest van maken!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

De schoolfeestcommissie: Kristel Bentsink, 

Wendy Winkelhorst, Anke Winkelhorst en 

Marloes Roossink 

 

Kleuters 1 keer per week gym o.l.v. 

sportfederatie Berkelland 

In het informatieboekje was een foutje 

geslopen. De kinderen van groep 1/2 gymmen 

alleen op maandag o.l.v. de sportfederatie en 

niet op donderdag. Dan gymmen ze o.l.v.  juf 

Kim. 
 

Informatie: groepen + zakelijke ouderavond 

In de week van 5 september kunt u van 

maandag t/m donderdag tot een half uur na 

schooltijd een kijkje nemen in de groep(en) 

van uw kinderen. De leerkracht zal er zijn om 

vragen te beantwoorden en uitleg te geven. 

 

 

 

Schoolfruit 

Vanaf 8 september t/m 

10 februari krijgen de 

kinderen op woensdag, 

donderdag en vrijdag 

schoolfruit. Op Parro 

zullen wij dit wekelijks 

communiceren. 

 



Zakelijke ouderavond 

Op donderdag 8 september om 19.00 uur is de 

zakelijke ouderavond. Hier zal directie, MR en 

OR informatie met u 

delen. 

 

We hopen op uw 

komst! 

 

 

 

Kinderen groep 1 t/m 4 vrij 

Op vrijdag 16 september zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 4 vrij. De leerkrachten van de 

onderbouw gaan dan voor de 

bovenbouwgroepen staan, zodat de 

bovenbouwleerkrachten individuele 

kindgesprekken kunnen voeren met de 

kinderen. 

 

Volleybaltoernooi 

Op woensdag 21 september wordt er een 

volleybaltoernooi georganiseerd voor de 

kinderen van groep 5 t/m 8. Nadere informatie 

volgt via Parro. 

Kamp groep 7/8 

Op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 

september gaat groep 7/8 op kamp. Nadere 

informatie volgt via Parro. 

Vrijwilligers schoolfeestcommissie 

De schoolfeestcommissie is op zoek naar 

ouders/verzorgers die in de 

schoolfeestcommissie willen plaatsnemen.  
 

 

Meer informatie of aanmelden kan bij:  

Kristel Bentsink, Wendy Winkelhorst, Anke 

Winkelhorst en Marloes Roossink 

 

 

We hebben er zin in en maken er samen een fijn schooljaar van! 


