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Schooljaar 2020-2021 

Het schooljaar is gestart en de tweede week 

is weer al bijna voorbij. We hebben gelukkig 

een goede start kunnen maken. 

Het was even wennen, zeker voor de nieuwe 

leerkrachten en de kinderen maar dat is 

logisch. Het kost even tijd om elkaar te 

leren kennen. 

 

Contact met ouders  

Door de maatregelen van de Coronacrisis is 

de afstand ongemerkt groter tussen school 

en ouders. Een afstand die we eigenlijk 

helemaal niet willen en daarom zoveel 

mogelijk willen beperken. Er is  altijd 

gelegenheid een afspraak te maken of uw 

vraag te stellen aan de leerkracht na 

schooltijd. Natuurlijk is contact via Parro, 

via email of telefonisch ook mogelijk. 

 

Kennismakingsgesprekken 

De volgende weken staan de 

kennismakingsgesprekken gepland De ouders 

van de leerlingen van groep 3, 5, en 7 kunnen 

via Parro een tijd reserveren. Daarnaast 

kunnen  de ouders van de leerlingen van 

groep 6 kennismaken met juf Nelleke en de 

ouders van groep 8 met juf Karin en juf 

Nelleke. Ook hiervoor kunt u tijd reserveren 

via Parro.  

 

 

 

 

AVG 

Vorig schooljaar heeft u middels het 

formulier “toestemming gebruik  

beeldmateriaal” uw keuze kenbaar gemaakt 

voor wat betreft het gebruik van 

beeldmateriaal van uw kind(eren). 

Dit jaar vragen we u vriendelijk deze in te 

vullen via Parro. Als u binnen Parro op 

instellingen klikt en vervolgens op privacy 

voorkeuren, kunt u deze kenbaar maken. 

 

De schoolfotograaf 

Eric Konings komt a.s. maandag 7 september 

op school om de 

schoolfoto’s te maken. 

Tussen 14.00 en 16.00 

kunnen ook de leerlingen 

met hun jongere of 

oudere broertje(s) of 

zusje(s) op de foto. 

Aanmelden is hiervoor noodzakelijk. Dat kan 

via onderstaande link. 

https://www.erickonings.nl/reserveren-

broer-zus-foto/. 

 

Ventilatie op school 

Er is een bedrijf ingeschakeld om de 

ventilatie mogelijkheden op school in kaart 

te brengen. Deze week zijn twee 

medewerkers geweest en zij zullen 

vervolgens een advies uitbrengen aan ons 

bestuur. We wachten het advies af. 
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Gelukkig hebben we veel mogelijkheden om 

(in pauzes) ramen en deuren tegen elkaar 

open te zetten. 

 

Project EU-school groente en fruit 

We hebben weer 

ingeschreven voor dit 

project. Het is nu afwachten 

of onze school mee kan doen. 

  

Traktaties 

Wanneer een leerling jarig is mag hij/zij 

trakteren in de klas. We vragen nog steeds 

een verpakte traktatie mee te geven. 

Bij groep 1 t/m 4 wordt de verjaardag in de 

klas nog steeds zonder ouders gevierd. 

 

Gym 

We gymmen zoveel mogelijk buiten op het 

veld, zolang het weer het toelaat. 

De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn op 

dinsdag; de tweede les voor groep 3/ 4 op 

donderdag en groep 5 t/m 8 op vrijdag. 

        
Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek is van 30 september 

tot 9 oktober. Het thema gaat deze keer 

over geschiedenis: “en toen…..”  

We zijn druk bezig met de voorbereidingen 

en doen ons best om er weer een leuk 

project van maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag 5 oktober a.s 

5 oktober is de “dag van de leraar”. 

De kinderen zijn deze dag vrij.  

Ieder jaar staat deze dag in teken van een 

thema en ontmoeten we de collega’s van de 

andere Primas scholen. Dit jaar gaat dit niet 

door i.v.m. de Coronamaatregelen. 

Nu mag iedere school met het eigen 

schoolteam een workshop volgen naar keuze. 

De ochtend wordt afgesloten met een lunch. 

 

Data komende periode 

• Maandag 7 september 

schoolfotograaf 

• Week 37 en 38 

kennismakingsgesprekken 

• 30 september t/m 9 oktober 

Kinderboekenweek 

• Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
 

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

Vriendelijke groeten namens het team,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 
 
 
 


