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Start nieuwe schooljaar 
Na zes weken prachtig weer zit de zomervakantie er weer op. Wij hebben er allemaal weer erg veel zin in om 
maandag te beginnen. Net als elk schooljaar starten we het jaar met een opening op het grote plein. Wij nodigen u 
van harte uit om om 8.30u samen met uw kind(eren) naar de opening op de speelplaats te komen. Na de opening 
gaan de kinderen met hun meester of juf mee naar binnen.  
 

Schoolfruit 
Volgende week start alweer de 15e editie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! Onze school ontvangt 
gedurende 20 weken 3 porties gratis groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese Unie. Wij 
delen het schoolfruit aan de kinderen uit op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u geen 
tussendoortje mee te geven.  
 

Basisteam op school 
Vanaf dit schooljaar zal het basisteam, Ingrid Winters vanuit de GGD en Iris van de Sande vanuit Lumens, bijna 
dagelijks op school aanwezig zijn. U kunt bij hen terecht met vragen over uw kind, over opvoeding en ontwikkeling. 
Na de herfstvakantie is Ingrid op de volgende momenten op school.   
  
Maandag          5 september    eind schooldag 
Donderdag       15 september   eind schooldag 
Dinsdag           20 september   eind schooldag 
Donderdag       29 september   eind schooldag 
Dinsdag           4 oktober         start schooldag 
Maandag          10 oktober       eind schooldag 
Dinsdag           18 oktober       start schooldag 
  
Iris is er meerdere keren per week afwisselend aan het begin of aan het einde van de dag. 
 

Gymmen 
De belangrijkste zaken voor de gymles even op een rijtje:  

- Neem op de dag zelf gymkleding mee. 
o Dit is belangrijk om niet in stinkende, vieze of zweterige kleding rond te hoeven lopen op school 

(dus voor de hygiëne). 
o Een t-shirt en een korte broek ademen optimaal om beter af te koelen en om voldoende 

bewegingsvrijheid te hebben. 
o Daarnaast is het belangrijk de kleding na de gymles te wassen. 
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- Neem het juiste schoeisel mee. 
o Voor groep (4 en) 5 tot en met groep 8 zijn gymschoenen aan te raden voor ondersteuning van de 

voeten, bescherming bij het sporten (zoals voetbal of touwklimmen) en bescherming bij het 
opruimen van (grote) materialen. 

o Je hoort van de groepsleerkracht wat voor soort schoenen je meeneemt. 
- Alle sieraden moeten af. 

o Om te voorkomen dat de sieraden kapotgaan of dat ze jezelf en/of anderen verwonden, moeten 
alle sieraden af. Dat betekent ook alle polsbandjes die vastzitten. Je kunt belangrijke sieraden op de 
dag van de gym beter thuislaten. Heb je ze toevallig nog bij je als je de gymzaal in komt, kun je het 
in je tas bewaren. Ring-oorbellen gaan ook uit. Knopjes mogen blijven zitten. 

- Haren in een staart. 
o Om te voorkomen dat je ergens achter blijft haken en om te voorkomen dat er ongelukken 

gebeuren, moeten alle haren in een staart. Gebruik daarvoor dan een haarband of een elastiekje. 
Dat betekent dus ook voor de jongens met lang haar! 

 

  

 


