
Nieuwsbrief 1 
 

Agenda  
 
29/08 1ste Schooldag 
 Start blok 1 Vreedzame School 
12/09 Week van de startgesprekken 
23/09 Nieuwsbrief 2 
 
Tip: In Social Schools kunt u bij agenda ook 
belangrijke activiteiten en vrije dagen 
terugvinden voor de komende periode. 
 

Ouders in de school en in- en 
uitgangen 
 
Bij deze nogmaals even de afspraken over 
het binnenkomen en verlaten van de 
school.  
Alle kinderen komen binnen door de 
hoofdingang en gaan dan rechtstreeks 
naar hun klas.  
Na schooltijd verlaten de kinderen van de 
kleuters de school via de nooddeur die 
aan hun plein grenst. De kinderen mogen 
pas weg als de leerkracht de 
ouder/verzorger van het kind heeft gezien.  
De kinderen van groep 3 en 3/4 verlaten 
de school via de achterkant van het 
schoolgebouw. De rest van de kinderen 
verlaat de school via de hoofdingang. 
 
Vanwege corona zijn we tot nieuwe 
afspraken gekomen over wanneer er 
ouders in de school zijn. Enerzijds vinden 
wij het heel belangrijk dat ouders de 
school in kunnen komen en anderzijds 
hebben wij ook gemerkt dat het veel rust 
geeft als dat minder is dan voorheen. Ook 
helpt het de kinderen in hun ontwikkeling 
naar zelfredzaamheid. Hieronder kort een 
toelichting hoe we starten en wat de 
afspraken hierover zijn: 
 
Bij de start van het nieuwe jaar kunnen wij 
het voorstellen dat het als ouder erg 
prettig is om nog even met je kind mee de 

school in te lopen en naar de klas te 
brengen. U ziet dan waar uw kind zit en 
wellicht zijn de eerste dagen nog wat 
spannend. Daarom bent u als ouder van 
maandag 29 augustus t/m woensdag 31 
augustus van harte welkom om mee naar 
binnen te lopen met uw kind.  
 
Bij de kleuters 
Bij de kleuters is er twee keer per week 
een spelinloop. U kunt dan met uw kind 
mee naar binnen en daar een activiteit 
met uw kind doen. Dit is tot uiterlijk 8.45 
uur. Deze tijd is niet bedoeld om met de 
leerkracht een gesprek te voeren. Wij 
willen u dan echt vragen om een afspraak 
te maken mocht u vragen hebben of iets 
willen bespreken. Voor de overige dagen 
geldt dat u uw kind tot aan de klassendeur 
kunt brengen. De leerkracht zal u 
informeren op welke dagen de spelinloop 
is. 
Na schooltijd wachten de ouders buiten 
het hek op hun kind. Na oogcontact tussen 
de leerkracht en de ouder/verzorger komt 
uw kind uw kant op. 
 
Bij de groepen 3 t/m 8 
De kinderen gaan vanaf donderdag 1 
september zelfstandig naar binnen en 
naar hun eigen klas. Er wordt afscheid 
genomen bij het hek. Mocht u als ouder 
even kort iets willen doorgeven aan de 
leerkracht dan kunt u uiteraard even mee 
naar binnen. Ook hier geldt dat het niet 
gaat om een heel gesprek. Graag dan een 
afspraak maken. Iets kort mededelen kan 
zeker. De kinderen verlaten na schooltijd 
zelfstandig het gebouw.  
Ouders worden geacht buiten het hek te 
wachten en hun kind te ontvangen. 
 
 
 
 



 
 
 

Schooltijden 
 
De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar 
binnen. De les start om 8.30 uur. Ook 
namens de leerkrachten het verzoek erop 
toe te zien dat uw kind ruim op tijd op 
school is zodat de les om 8.30 uur kan 
starten. Als er geregeld kinderen te laat 
binnenkomen missen zij de start en 
daarnaast wordt de groep die al is gestart 
met de leerkracht gestoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf dit schooljaar is de school uit om 
14.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke info en data, Social 
Schools 
 
In de app van Social Schools kunt u 
belangrijke data, zoals vakanties, 
studiedagen (dan zijn de kinderen vrij) en 
halve lesdagen terugvinden 
(rechtsonderaan bij ‘agenda’). Deze zijn 
eind vorig schooljaar met de u gedeeld. 
Zie nogmaals hiernaast. In de 
nieuwsbrieven kunt u bij het eerste kopje 
agenda ook altijd nogmaals de 
belangrijkste informatie terugvinden. 
 

 

Het is belangrijk dat u goed te bereiken 
bent via Social Schools. Het advies is dan 
ook om de app te downloaden. 
Nieuwsbrieven, berichten van de 
leerkrachten en uitnodigingen en 
intekenen voor gesprekken met de 
leerkracht gaan allemaal via dit medium. 
Mocht u hier moeite mee hebben dan 
kunt u op school langskomen en zullen we 
u hierbij helpen. 
 
Hier nogmaals de vakantie-, studie- en 
vrije dagen: 

Zomervakantie 16-07-2022 t/m  
28-08-2022 

Herfstvakantie 15-10-2022 t/m  
23-10-2022 

Studiemiddag 1-11-2022, halve 
dag. Llng om 12 
uur vrij 

Sinterklaas 2-12-2022, halve 
dag. Llng om 12 
uur vrij 

Halve lesdag 23-12-2022 alle 
llng om 12 uur vrij. 

Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-
01-2023 

Studieweek 20-02-2023 t/m  
23-02-2022 

Vrije dag 24-02-2023 

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m  
05-03-2023 

Goede Vrijdag 07-04-2023  

2de Paasdag 10-04-2023 

Meivakantie 22-04-2023 t/m       
07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 

Vrije dag 19-05-2023 

Halve lesdag 23-05-2023 alle lng 
om 12 uur vrij 

2de Pinksterdag 29-05-2023 

Studiedagen 30-06-2023 t/m  
03-07-2023 

Vrije dag/start 
zomervakantie 

21-07-2023 

1ste schooldag 2023-2024: 04-09-2023 



 
 
 

Personeel 
 
Juf Abygail 
Juf Abygail is zwanger en haar verlof start 
over twee weken. Helaas zijn de 
zwangerschapsperikelen zo heftig dat zij 
tot aan haar verlof niet meer kan werken. 
Naar omstandigheden maakt zij het goed. 
Wij verwachten haar begin 2023 weer te 
zien en wensen haar veel sterkte en 
succes met de laatste loodjes. 
 
Juf Maria 
Ook juf Maria (vakleerkracht gym) is 
helaas ziek. Zij heeft twee operaties 
ondergaan en de verwachting is dat zij 
zeker tot de herfstvakantie er niet zal zijn. 
Dit houdt in dat de kinderen, zoals het er 
nu naar uitziet, minder gymles zullen 
hebben. Gelukkig is juf Bo Ra er vanaf dit 
schooljaar een dag extra. Zij zal in ieder 
geval één van de twee gymdagen van juf 
Maria overnemen. Alle kinderen hebben 
op deze manier in ieder geval één keer per 
week gymles. We zijn op zoek naar een 
tijdelijke vervanger, maar ook hier is een 
tekort aan gymleerkrachten. 
Wij wensen juf Maria heel veel sterke en 
een voorspoedig herstel! 
 
Ouders van kinderen die extra gym (MRT) 
hadden op maandag en dinsdag, worden 
in de eerste schoolweek door juf Bo Ra 
geïnformeerd over de voortgang. 
 
Juf Lilian 
Juf Lilian komt ons team versterken. Zij zal 
juf Yvonne Deam en juf Gacia gaan 
ondersteunen in groep 7. Hieronder stelt 
zij zichzelf even aan u voor: 
 

Beste ouders, 

Graag wil ik mij voorstellen aan jullie.  

Ik ben Lilian en moeder van een zoon. 

Met ingang van 29 augustus ben ik 

werkzaam op het Klaverblad als 

ondersteuner in groep 7 van juf Yvonne. 

Ik ga er vanuit dat ik een leuke en 

leerzame periode tegemoet ga. 

 

 
 

Startgesprekken 
 
In de week van 12 september vinden voor 
het eerst de startgesprekken plaats op 
school. Deze gesprekken duren ongeveer 
10 minuten. U kunt het zien als een 
omgekeerd tien minutengesprek waarbij u 
als ouder/verzorger vooral aan het woord 
bent. Het is de bedoeling dat uw kind ook 
bij dit gesprek aanwezig is. 
Tijdens deze tien minuten is er tijd om 
kennis te maken en de leerkracht te 
vertellen over uw kind. Wat moet de 
leerkracht weten over uw kind? 
Wat doet uw kind graag? 
Wat zijn talenten van uw kind? 
 
Het doel van deze gesprekken is om even 
kennis te maken met elkaar en samen het 
jaar goed en samen te starten.  



 
 
 
Vanaf woensdag 31 augustus kunt u zich 
inschrijven voor het startgesprek met de 
leerkracht van uw kind. Dit gaat via de app 
van Social Schools. U heeft een week de 
tijd, namelijk tot woensdag 7 september 
12.00 uur, om u in te schrijven. 
 

Rapporten terug naar school 
 
Aan het eind van vorig schooljaar hebben 
de kinderen hun rapport mee naar huis 
gekregen. Ik wil u bij deze alvast vragen 
om het rapport weer mee terug te geven 
naar school. U kunt deze inleveren bij de 
groepsleerkracht. 
 
 
 
 
 
  

 


