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Wist u dat …   

• Het schooljaar weer is begonnen? 

• Wij de startgesprekken weer heel fijn vonden? 

• Het altijd gezellig is om de kinderen even voordat we echt beginnen individueel te spreken? 

• Na alle startgesprekken afgelopen vrijdag en maandag we dinsdag dan echt zijn begonnen? 

• De OR het plein gezellig had versierd als welkom voor het nieuwe jaar? 

• Wij dit heel erg leuk vonden? 

• De kinderen al heel erg goed meedoen en best al hun weg weten in hun nieuwe lokaal? 

• Ook de juf of meester al een beetje bekend wordt? 

• De juffen en meesters ook weer even moeten wennen? 

• Maar dat zij het ook goed vinden gaan en het gezellig vinden met hun nieuwe groep? 

• A.s. dinsdag de informatieavond voor de groepen 1 t/m 4? 

• Alle ouders via Parro zich kunnen inschrijven voor deze avond? 

• De avond in 2 sessies is verdeeld? 

• De 1e groep van 19.00 tot 19.30 uur is? 

• De 2e groep van 19.45 tot 20.15 uur is? 

• Van elk kind maar 1 ouder mag/kan komen? Dit is i.v.m. de 1,5 meter regel? 

• De informatieavond voor de groepen 5 t/m 8 op woensdag is? 

• Hier dezelfde tijden en regels gelden? 

• De gymlessen ook weer zijn begonnen? 

• Niet alle kinderen nog gymkleding bij zich hadden? 

• De gymjuffen u willen vragen hier op te letten? 

• Vandaag er 2 muziekleerkrachten van het KOO beginnen? 

• De kinderen om de week op vrijdag een muziekles krijgen van een vakdocent? 

• Wij heel blij zijn dat ze deze lessen komen geven? 
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 WIST U DAT? | KALENDER | INFORMATIEAVOND | CORONA MAATREGELEN | ONDERTUSSEN IN DE VLIERBOOMSTRAAT… | 

KALENDER  

 
- di. 7 sept.                 informatieavond MAE (1 t/m 4) 
- wo. 8 sept.               informatieavond DHS (5 t/m 8) 
- ma. 20 sept.             studiedag (alle lln. vrij) 
- di. 21 sept.               Prinsjesdag (alle lln. vrij) 
- wo. 6 okt.                 start Kinderboekenweek 
- 18 t/m 22 okt.         Herfstvakantie 
 

 

 

Volgende week jarig: 
ma. 6 sept.     Jack Berg 7a 
                         Daisy Richardson 1-2a 
di. 7 sept.       Selena Kramer 1-2e 
do. 9 sept.      Samuel Asselman 6b 
vr. 10 sept.     Benjamin Grinwis 1-2c 
                         Dylan Ockerse 3a 
                         Rigmor Valk 5a 
za. 11 sept.     Beer Zegwaard 5b 
zo. 12 sept.     Mila Ghijsels 4a 
                         Hidde de Lange 1-2b 
                         Nadine Pronk 1-2e 
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Vakantierooster 2021-2022 
 
Herfstvakantie   18 t/m 22 okt. ‘21 
Kerstvakantie     27 dec. ‘21 t/m 7 jan. ‘22 
Voorjaarsvakantie 28 febr. t/m 4 mrt. ‘22 
Meivakantie           25 apr. t/m 6 mei ‘22 
Zomervakantie      ma. 11 juli t/m vr.19 aug. ‘22 

 
 

Studiedagen 
 
De studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn, vallen op: 
(er zijn GEEN margedagen meer voor groep 1 t/m 4!) 
ma. 20 sept. 2021 
wo. 17 nov. 2021 
vr. 25 febr. 2022 
wo. 30 mrt. 2022 
vr. 17 juni 2022

 
 

Informatieavond  

 
We hebben dit schooljaar de informatieavond verdeeld over twee avonden, zodat ouders met kinderen op twee gebouwen de 
mogelijkheid hebben om in alle groepen te komen. Op dinsdag 7 september is de informatieavond voor de groepen 1 t/m 4 op de 
Mari Andriessenerf.  
Op woensdag 8 september is de informatieavond voor de groepen 5 t/m 8 op de Den Helderstraat.  
 
Wel zal de groep in tweeën worden gesplitst zodat het mogelijk is om de 1.5 meter te kunnen waarborgen. De tijdens zijn dan als 
volgt:  
 
- Eerste groep van 19.00 uur tot 19.30 uur  
- Tweede groep van 19.45 uur tot 20.15 uur  
 
U krijgt van de leerkracht te horen op welke wijze de groep wordt gesplitst.  
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Corona maatregelen  
 
Gelukkig zijn de meeste maatregelen verdwenen en kunnen we ouders weer in de school ontvangen. Wel moet daarbij de 1.5 meter worden gerespecteerd.  
Hierdoor is het niet mogelijk om ’s morgens met uw kind mee te lopen de school in.  
Zeker bij de Mari Andriessenerf zijn de gangen veel te smal om daar met veel ouders te staan. U brengt uw kind op het schoolplein en uw kind loopt met de leerkracht mee 
naar binnen. Wij begrijpen dat ouders ook af en toe in de klas willen kijken. Hiervoor zullen we een rooster maken zodat iedereen, af en toe in de gelegenheid is om mee naar 
binnen te lopen.  
Op de Den Helderstraat lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. 

 
Verkeerssituatie in de Den Helderstraat 
 
Ouders, zou u bij het ophalen van de kinderen met de fiets niet op straat, maar op de stoep willen wachten? 
Ouders die met de auto kinderen komen ophalen kunnen nu vaak niet parkeren. 
 

Ondertussen in de Vlierboomstraat… 
 
Na drie weken bouwvak vakantie, zijn de werkzaamheden vorige week weer gestart. 

- Binnen wordt er gewerkt aan de afwerking van de geïsoleerde muren. 
- Het dak wordt opnieuw gedekt. 
- De kanalen voor de nieuwe mechanische ventilatie worden aangelegd. 
- De toiletgroepen worden zichtbaar. 
- De kozijnen worden geplaatst. 
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Win een prijs bij de VakantiePas 
 
Het team VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben gevierd en goed gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas.  
Maar de pret is nog niet voorbij. Want de kinderen kunnen een prijs winnen! 
 
Het team wil graag weten wat ouders en kinderen van de VakantiePas vonden. Hoeveel activiteiten hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar 
ook: wat voor activiteit hebben ze gemist? En moet er volgende zomer zeker in staan? Laat het de VakantiePas weten. Vul op de website vakantiepas.nl een 
zogenaamd VipVel in. Dat is een enquête. Met uw opmerkingen kunnen wij de VakantiePas volgende zomer nog beter maken. 
 
Heeft u een leuke foto gemaakt van uw kind tijdens een Vakantiepasactiviteit? Deze ontvangen wij graag via hetzelfde VipVel. Als u toestemming geeft, dan komt hij 
in de Fotogalerij op de website. 
 
Uit alle ingezonden VipVellen wordt een winnaar getrokken. Deze mag met de hele klas een middag naar de bioscoop. Wat een pret! 
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De precieze data van de kinderyoga blokken zijn staan op :  

www.myjourneyonline.nl/kinderyoga-rooster/  

 

Meer info over de open dag en/of aanmelden voor één van de lessen staat op :  

www.myjourneyonline.nl/nieuws-acties/ 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myjourneyonline.nl%2Fkinderyoga-rooster%2F&data=04%7C01%7Ckvvenetie%40scoh.nl%7Cd2dc8d4cd5d44547b52908d9695b4007%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637656662898010032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2QVYKnF2DrEKWuceuL0JMEGIPRpexRlCJvrfwXN1hkk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.myjourneyonline.nl%2Fnieuws-acties%2F&data=04%7C01%7Ckvvenetie%40scoh.nl%7Cd2dc8d4cd5d44547b52908d9695b4007%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637656662898015010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t4BhupGYCY0ZRm85y58N%2BsDGS7aAoguQgSg0WB8zoE0%3D&reserved=0

