
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Belangrijke data: 

      Maandag 23 augustus: 

          Eerste schooldag 

          Fruit- / groentedag  

 Dinsdag 24 augustus: 

 

 Woensdag 25 augustus: 

  Fruit- / groentedag 

  Informatieavond gr. 3+4 

 Donderdag  26 augustus: 

  Informatieavond 5,6,7 

 Vrijdag  27 augustus:   

  Fruit- / groentedag 

       

     

  

 

  

 

  

         

 Jarig deze week zijn: 

 Zaterdag  21-08 Milan groep 3 A 
    Gabri groep 3 A 
 Zondag   22-08 Muhammet groep 7 
    Jules groep 4 
    Timo groep 8 
 Maandag  23-08 Jessy groep 1/2 D 
    Lina groep 1/2 A 
 Donderdag  26-08 Tjé groep 1/2 C 
    Milana groep 3 A 
 Vrijdag  27-08 Loïs groep 1/2 D 
 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag   
 gewenst!                            

                     
                                   
 
 
   
 
 
 
  Mediatoren 
                      

                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom 
Een nieuw schooljaar! Na 6 vakantieweken hopen 
we maandag iedereen weer gezond en uitgerust op 
school te verwelkomen. Natuurlijk hopen we ook dat 
alle kinderen weer zin hebben om naar school te 
gaan. Lekker samen spelen en samen leren, daar 
gaan we voor! Bijzonder welkom aan alle kinderen 
en ouders die deze week starten op onze school. 
Het team heeft de afgelopen al hard gewerkt.         
U hebt het misschien al gemerkt aan de Parro’s. 
Besprekingen, cursussen, overdrachten en 
natuurlijk het startklaar maken van het lokaal. 
Kortom, het nieuwe schooljaar kan wat ons betreft 
beginnen. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Personeelszaken 

We kunnen starten met een volledige bezetting. 
Dat is natuurlijk heel fijn! 
Twee collega’s werden deze week in de bloemen 
gezet. Dinsdag aten we op school taart (uiteraard 
gemaakt door onze bakjuf Rianne).  
 

 

 
Ilse (gr.3B) trakteerde omdat zij in de zomervakantie 
geslaagd is voor de Universitaire master 
Onderwijswetenschappen. We zijn best trots op 
onze collega. Van harte gefeliciteerd! 
Jolanda mocht op 17 augustus haar 40- jarig 
ambtsjubileum vieren. Hiervan heeft ze er 22 op Het 
Baken gewerkt. Dat Jolanda vanwege haar ernstige 
gezichtsbeperking helaas niet meer aan het werk 
kan, maakt dat dit jubileum wel gepaard gaat met 
een traantje. 
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Corona update: 
Gelukkig zijn er versoepelingen en hebben we een 
aantal Coronamaatregelen los mogen laten. Er zijn 
echter nog steeds richtlijnen en ook de basisregels 
zijn nog van kracht. Dat betekent dat wij als 
volwassenen nog steeds onderling 1,5m afstand 
moeten houden. We houden ons aan de 
hygiënemaatregelen, ventileren zoveel mogelijk en 
we blijven thuis en laten ons testen als er sprake is 
van Coronaklachten met koorts, benauwdheid 
ernstig hoesten en reuk/smaakverlies.  
 
Kinderen die alleen neusverkouden zijn mogen 
gelukkig wel weer naar school. Dat is fijn, maar 
laten we met elkaar alert blijven en hopen dat we 
een “normaal” schooljaar kunnen draaien. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ouders in de school 
De afgelopen anderhalf jaar gingen de kinderen 
elke ochtend zelfstandig naar de klas. We hebben 
gemerkt dat dit enorm veel rust geeft in de school 
en dat is heel fijn voor zowel kinderen als 
leerkrachten. Veel ouders hebben ook opgemerkt 
dat zij het prettig vonden en dat de ontstane situatie 
de zelfstandigheid van de kinderen enorm 
bevorderd heeft. Tegelijkertijd vinden we het contact 
tussen ouders en school, de ouderbetrokkenheid, 
ook heel belangrijk. We zullen ons de komende 
weken beraden hoe we dit gaan inrichten, uiteraard 
als er 20 september besloten wordt dat ook de 1,5 
meter losgelaten mag worden.  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Brengen en halen van kinderen: 
Let op: de schooltijden zijn vanaf maandag voor alle 
groepen weer gelijkgetrokken.  
Dus:8:30-14:30 op ma,di,do en vr. 
Op woensdag gaan we om 12:30 uit 
 
Tussen 8:15 en 8:30 uur zijn de hekken open. 
Ouders mogen op het plein bij het brengen en halen 
van hun kind. Nog wel met inachtneming van 1,5m. 
Voor veel kleuters is het de eerste dagen best een 
beetje spannend. Een ander lokaal en een andere 
leerkracht. Uit ervaring weten we dat ze weer heel 
snel gewend zullen zijn. Deze eerste schoolweek 
staan de leerkrachten van de kleutergroepen om 
8:15 uur zelf op het kleuterplein om de kinderen 
van hun eigen klas te ontvangen. U mag uw kind bij 
de eigen leerkracht afgeven. Zij verzamelen de 
kinderen en nemen de groepen om 8:30 uur mee 
naar binnen. Dit geldt de eerste dagen ook voor de 
beide groepen 3, maar dan op het voorplein.   
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen tussen 
8:15 en 8:30 uur rechtstreeks zelfstandig naar de 
klas gaan. 
 
*Ouders van kleuters die voor het eerst op school 
komen, mogen de eerste schooldag altijd zelf mee 
naar de klas lopen. Vaak even in overleg met de 
leerkracht. 
 
We kunnen ons voorstellen dat ook andere ouders 
de komende week even een keer samen met hun 
kind in het klaslokaal willen kijken. Dat kan en mag 
na schooltijd. Tussen 14:30- 15:00 uur is er open 
deur beleid. Maar ook dan geldt zeker de 1,5m 
afstand. 
 
Gesprekken op afspraak mogen zowel fysiek als 
digitaal gevoerd worden. Voor de startgesprekken 
ontvangt u binnenkort een uitnodiging. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Informatie/kennismakingsavonden 
We vinden het belangrijk om snel kennis te maken 
en contact te hebben met de ouders. Er zijn korte 
bijeenkomsten in de groepen gepland. Hierbij 
maken we kennis met elkaar en we bespreken het 
reilen en zeilen in de groep. De leerkracht vertelt 
over de  groepsgebonden zaken en er kunnen 
algemene vragen aan de orde komen. Een 
uitnodiging hiervoor kreeg/ krijgt u l via Parro van de 
leerkracht.  
 
Data: 25/8- de groepen  3 en 4  
          26/8- de groepen  5,6 en 7 
            1/9- de groepen  1/2 en 8 
Voor de ouders van groep 8 staat deze avond 
vooral in het teken van de POVO voorlichting. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Trakteren 
Tijdens Corona was de afspraak dat er alleen op 
voorverpakte dingen getrakteerd mocht worden.      
Dit is nu losgelaten. Kinderen mogen bijv.ook weer 
zelfgemaakte cupcakes, fruitspiesjes e.d uitdelen. 
De leerkrachten merken steeds vaker dat traktaties 
uitgebreider en groter worden. Het is echt niet nodig 
dat er grote traktaties met veel snoep en cadeautjes 
wordt uitgedeeld.Liever niet. Onze vraag en 
dringend advies is om het vooral bescheiden te 
houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Op weg naar een gezonde school 
 
In samenspraak met de MR en n.a.v de eerder 
gehouden peiling is afgesproken dat we een 
volgend stapje maken om de gezonde leefstijl te 
bevorderen. Gezonde tussendoortjes, voldoende 
beweging en buitenspelen is hierbij belangrijk.  
We hebben gemerkt dat er veel draagvlak is onder 
de ouders en dat stimuleert ook ons om hiermee 
door te gaan. 
 
Wat betekent dit voor het komende schooljaar: 
 

• We bewegen voldoende.  
Er staat twee keer per week gym op het 
rooster en alle kinderen spelen bijna altijd 
twee keer per dag buiten (tenzij het echt 
heel hard regent, maar dat gebeurt gelukkig 
maar zelden). 

 

• Op maandag- woensdag en vrijdag is het 
groente- / fruitdag, de kinderen nemen voor 
hun 10 -uurtje dan geen koekachtige dingen 
mee. Natuurlijk mag er ook elke dag fruit 
meegenomen worden. 

 

• We stimuleren het drinken van water i.p.v 
gesuikerde sapjes. Kinderen wennen er snel 
aan en de jongere kinderen zijn het vanuit 
de kinderopvang al gewend.  

 

• U verzorgt een verantwoorde lunchtrommel 
voor uw kind. Natuurlijk zit hier geen snoep, 
koek, chocolade e.d in. 
 

• Trakteren bij een verjaardag mag, maar 
houdt u het klein.  
 

• De schoolomgeving is rookvrij. Dit betekent 
dat er op en rond het schoolplein niet 
gerookt mag worden. Dit geldt voor het 
personeel en de ouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Noodnummer, medisch protocol, opvang 

Aan het begin van elk schooljaar is het belangrijk 
om de informatie weer up-to- date te hebben.         
We doen dit via het noodnummerformulier. Het 
formulier wordt maandag meegegeven. Wilt u het 
invullen per kind en aan de leerkracht laten geven. 
Deze formulieren bewaren de leerkrachten in hun 
klas ( i.v.m. privacy in de kast) en worden o.a. 
gebruikt wanneer een kind ziek wordt op school of 
wanneer er een ongelukje is. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Verkeer rond de school 

Er is veel aandacht nodig voor de verkeersveiligheid 
rond de scholen. Alle drie de scholen groeien in 
leerlingaantal, dus ook het verkeer rond de scholen 
neemt toe. 
Daarom de dringende oproep: 

• Kom zoveel mogelijk lopend of fietsend naar 
school.  

• Is de auto echt noodzakelijk, denk dan aan 
de 30 km in de wijk. 

• Parkeer uw auto alleen op de plekken die 
daarvoor bestemd zijn en niet midden op de 
weg. 

 
Soms betekent dit een stukje lopen, maar zo blijft 
het voor iedereen veilig en overzichtelijk.  
 
Nog steeds geldt vanaf groep 5; kom zoveel 
mogelijk zelfstandig naar school. 
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Gymnastiek   
Het gymrooster is gelijk aan vorig schooljaar. 
De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag en vrijdag 
gym van meester Bas. Vergeet niet je gymkleding 
mee te nemen. 

 
De 1e groep van de ochtend gaat om 8.20 uur direct 
naar de kleedkamer zodat de les echt om 8:30 kan 
beginnen. Op dinsdag is dat aan de orde voor groep 
8 en op vrijdag voor groep 3A. 

 
Op donderdag geeft meester Bas gym aan alle 
kleutergroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naschoolse activiteiten 
In het nieuwe schooljaar worden er zes naschoolse 
activiteiten ingehaald die vanwege de Corona 
omstandigheden in dit voorjaar niet door konden 
gaan. Het gaat om: 
 
Balsport groep 4,5,6 dinsdag  
7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Djembé groep 6,7,8 dinsdag  
7, 14, 21, 28 september, 5 en 12 oktober 
 
Urban Sport groep 6,7,8 donderdag  
9, 16, 23, 30 september, 7 en 14 oktober 
 
Fotografie groep 4,5,6 dinsdag  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Kinderatelier groep 1, 2, 3 dinsdag  
26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 
 
Creatief Progr. groep 3,4,5 donderdag  
28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 
 
Kijkt u even in GRAS of er nog een plekje vrij is! 
Voor vragen kunt u mij mailen: 
luchiena.rijken@agora.nu 
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