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Belangrijke data 
26 augustus:  Eerste schooldag 
29 augustus:  19.30- 20.30 uur Nieuwejaarsreceptie/ korte informatiebijeenkomst in de hal 

en info in de groepen 
30 augustus:  Evenaartje 
 
 
Van de directie 
En dan is de vakantie zomaar weer voorbij. We hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne 
zomer en dat we alle kinderen en ouders maandagochtend weer in goede gezondheid en uitgerust 
op school kunnen begroeten. Het team heeft de afgelopen week al hard gewerkt.                            
Maandag en dinsdag waren er studiedagen en de overige dagen was er veel werk te doen in de 
klassen om maandag goed te kunnen starten. Best weer spannend voor iedereen! 
De nieuwe collega’s zijn zo goed mogelijk ingelicht en natuurlijk komt er veel op ze af. Het is altijd 
even wennen als je een nieuwe baan hebt. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in. Hopelijk de 
kinderen ook! 
In dit Evenaartje willen we alvast een aantal zaken met u delen voor een goede start van het 
schooljaar. We wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe en vertrouwen op een goede 
samenwerking. 
            Marjon de Boer/Nel van de Geer 
 
Personeelszaken 
Met veel plezier kunnen we vertellen dat juf Jorrunn in de vakantie is bevallen van zoon Micah, 
(broertje van Hannah en Sarah). Juf Lisanne kreeg via een keizersnee dochter Suze. We zijn met onze 
collega’s ontzettend blij en dankbaar dat alles goed is gegaan en er twee gezonde baby’s zijn 
geboren. Afgelopen week waren ze al even op de koffie in de teamkamer en met hun toestemming 
mocht deze foto geplaatst worden. Van harte gefeliciteerd! 
 

 
 
 
 



 
Inrichting klas 
De tafels en stoelen zijn door de leerkrachten neergezet. Dit betekent vaak dat dit op de eerste dag 
nog niet voor iedereen helemaal passend is. Hiervoor moeten de kinderen echt eerst in de klas zijn. 
Het is even kijken welke maat tafel en stoel het best past en soms is het in de eerste weken ook nog 
even zoeken naar een prettige indeling.  
 

Vreedzame school- Groepsvorming 
De eerste weken in het schooljaar staan altijd in het teken van groepsvorming. Natuurlijk kennen de 
kinderen elkaar al, maar we weten uit de literatuur dat het elk jaar opnieuw belangrijk is daar veel 

aandacht aan te besteden.  
 
We beginnen deze week met Blok 1:   “Onze klas, we horen bij elkaar! 
      
In dit blok gaat het vooral over het vormen van een positieve groep, afspraken over de basisregels in 
de school en in de klas, de manier van omgang met elkaar en de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. De eerste weken van een schooljaar worden ook wel “de Gouden weken” 
genoemd. In deze weken worden er veel activiteiten aangeboden die van belang zijn voor de 
groepsdynamiek De inbreng en betrokkenheid van de kinderen is hierbij ontzettend belangrijk,  
hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk kind zich veilig voelt in de groep.                         
 

 
 
Nieuwejaarsreceptie/informatiebijeenkomst 

Evenals voorgaande jaren starten we met een “nieuwejaarsreceptie”. De datum was al 
voor de vakantie genoemd maar nu nog een herinnering. Wij willen u van harte uitnodigen 
op donderdag 29 augustus! Tijdens deze avond kunt u (opnieuw) kennis maken met het 
team en stellen we de nieuwe collega’s even aan u voor.                                                                                                                
Om 19.30 uur starten we in de aula. De directie zal een korte update geven over de 
ontwikkelingen en de voortgang in het verbetertraject.   
Rond 20.00 uur gaat u naar het lokaal van uw kind(eren) waar u verder kennis kunt maken 
met elkaar en met de leerkrachten die ook nog wat specifieke groepsgebonden informatie 

geven. Rond 20.45 uur is de avond afgelopen.  Let op: voor ouders van groep 8 is het programma iets 
uitgebreider i.v.m. de POVO voorlichting. 
 
Startgesprekken 
In de loop van volgende week krijgt u een uitnodiging om in te schrijven voor de startgesprekken.          
Elk jaar vindt er een individueel startgesprek plaats tussen ouders, het kind en de leerkracht. Dit 
zorgt voor een goed begin en de leerling ervaart dat zijn ouders en leerkracht samenwerken. Het is 
bedoeld om elkaar goed te leren kennen, het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren en waar 
het vooral aan wil werken. Er kan specifieke informatie worden gedeeld en verwachtingen over en 
weer worden besproken. Tevens kan er worden afgesproken op welke manier en hoe frequent er 
contact zal zijn.  
De startgesprekken vinden in september plaats. U krijgt een uitnodiging om in te schrijven via 
DigiDuif. De inschrijving kan vanaf woensdag 28 augustus 17.00 uur. Het is de bedoeling dat uw kind 
aan het gesprek deelneemt.  
 
De gesprekken voor ouders en kinderen van groep 8 zijn pas begin oktober, dan wordt ook het 
voorlopig advies gegeven. 
 
 
 



 
Op tijd beginnen 
Dagelijks mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen. We willen echt benadrukken dat de lessen 
om 8.30 uur moeten starten en de deur van de klas dan dicht gaat. Kinderen vinden het niet fijn om 
te laat binnen te komen en voor de leerkracht is het storend. Zorgt u er als ouders daarom voor dat 
uw kind op tijd op school is. Ouders mogen hun kind ’s morgens in de klas brengen dat is goed voor 
het contact en de sfeer in school. Blijft u echter niet te lang in de klas en ga ervan uit dat de 
leerkracht er op dat moment vooral voor de kinderen is. Iets kort melden kan, maar verwacht geen 
10-minuten gesprek met leerkracht voor schooltijd.  
 
Gymrooster 
Voor de gymlessen moeten we dit schooljaar op donderdag gebruik maken van de gymzaal aan de 
Braillestraat. Dat is weer even wennen want het is lang geleden dat dit nodig was. We laten u nog 
weten hoe we dit organiseren qua heen en weer lopen. 
In elk geval betekent dit dat de kinderen van groep 5 op donderdagochtend vanaf 8.20 uur niet naar 
school maar rechtstreeks naar de gymzaal moeten worden gebracht waar meester Luuk ze ontvangt.  
Op maandag en vrijdagmiddag zijn de lessen gewoon in de zaal naast de school. Kinderen dragen 
tijdens het gymmen gymkleding en schoenen met een lichte zool. Het gebruik van een 
spuitdeodorant is niet toegestaan, een roldeo mag natuurlijk wel als uw kind daar behoefte aan 
heeft. Het gymrooster wordt per periode vastgesteld omdat niet alle groepen het hele jaar twee keer 
kunnen gymmen. 
 
Komende maandag starten de gymlessen. 
Let op: groep 3 gaat deze eerste maandag nog niet gymmen, ze worden om 8.30 uur gewoon in de 
klas verwacht. We gaan wel om 9.00 uur met de groep even kijken in de zaal en kennismaken met 
meester Luuk.  
 
Periode 1 
Zomervakantie tot de herfstvakantie  

Lestijden  Maandag  Donderdag  
Zaal Braillestraat 

Vrijdagmiddag 

8.30 – 9.20 3 5  

9.20 – 10.10 4 5/6 

10.10 – 11.00 6 6 

11.00 – 11.55 7 7 

Pauze  Pauze  Pauze  Pauze  

13.15 – 14.05 5 8 3 

14.05 – 14.55 5/6 8 4 

 
 
Koptelefoon 
We maken in de groepen steeds meer gebruik van computers, laptops en tablets (devices). 
Regelmatig is het hierbij wenselijk dat de kinderen het geluid van de activiteit op het device kunnen 
horen. Vanwege de hygiëne willen we graag gebruik gaan maken van een koptelefoon of oortjes voor 
ieder kind apart vanaf groep 3. Daarom willen we u vragen uw kind (groep 3 t/m 8) een koptelefoon 
of oortjes mee te geven in een etuitje of doosje, voorzien van naam.  
 
 
 
 
 
 



 
Brede schoolactiviteiten 
Na de vakantie start het eerste blok van de Brede schoolactiviteiten. Er zijn in dit eerste blok drie 
activiteiten: Kleuterdans, voetballen met een ex-profvoetballer en cheerleading.  
 
U kunt uw kind aanmelden voor deze activiteiten via Gras. De link vindt u op de website 
(http://www.cbs-evenaar.nl/Ouders/Paginas/Gras.aspx) . U moet inloggen om uw kind aan te 
kunnen melden. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken via dezelfde site.  
 
TSO 
De TSO (overblijf) start maandag ook weer. Wilt u in Overblijven met Edith controleren of de 
overblijfdagen van uw kind(eren) nog kloppen? Binnenkort zullen wij het nieuwe TSO beleid met u 
delen. Dit is inmiddels door de MR vastgesteld en bekend bij het TSO-team. 
 
Luizencontrole 
Denkt u eraan dat er na elke vakantie een luizencontrole is. We vragen u vooral dit weekend ook 
thuis uw kind al heel goed te kammen. Dit werkt erg preventief en hiermee voorkomen we 
verspreiding.  
 
Verkeer rond de school- De scholen zijn weer begonnen. 

Jaarlijks vraagt VVN veel aandacht voor de verkeersveiligheid rond de scholen.  
Er wordt op aangedrongen lopend of fietsend naar school. Is de auto echt noodzakelijk, denk dan aan 
dat u uw auto parkeert op de plekken die daarvoor bestemd zijn. Soms betekent dit een stukje lopen 
maar zo blijft het voor iedereen veilig en overzichtelijk. We rekenen op uw medewerking. 
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