
21. Nieuwsbrief 21 januari 2022    

 

Data van belang 

26 januari : voorleesontbijt (gaat niet door) 

31 januari – 4 februari  : oudergesprekken groep 1 t/m 7 

31 januari – 18 februari : adviesgesprekken groep 8      
 

Vervangingen 
We doen weer een poging om aan te geven wie in welke groep vervangt. Dit kan 
zomaar veranderen als er door ziekte, quarantaine of andere zaken vervanging 

nodig is.  
Maandag:  

Juf Whitney is in groep 6b.  
Juf Sandra is in groep 7a. 

Meneer Joep is de ochtend in groep 8a en in de middag in groep 8d.  
Juf Ilona is in groep 7c.  
Dinsdag: 

Juf Whitney is in groep 6b; juf Crissy is in groep 6a.  
Juf Sandra is in groep 7a. 

Juf Ilona is in groep 7c.  
Woensdag:  
Juf Yvonne is in groep 6b; juf Dana is in groep 3b/4b.  

Meneer Joep is in groep 8b  
Juf Sandra is in groep 7a 

Donderdag: 
Juf Whitney is in groep 6b.  
Juf Eefje is in groep 7a.   

Vrijdag:  
Juf Whitney is in groep 6b. 

Juf Eefje is in groep 7a. 
Juf Kristel is in de ochtend in groep 5d/6d.  
 

Schoolfruit  
We krijgen fruit op woensdag, donderdag en vrijdag (stukje meloen, een wortel 

en een appel). Natuurlijk mag u zelf ook nog fruit meegeven en dit als extraatje 
zien.  
 

Het voorleesontbijt 
Het geplande voorleesontbijt gaat komende woensdag niet door. We hopen op 

een later moment dit alsnog te kunnen doen. Er zijn dan mogelijk ook 
ouders/grootouders welkom om te komen voorlezen.  
 

Zwemlessen groepen 7 en 8 
Vanaf maandag gaan de zwemlessen voor de groepen 7 en 8 starten. Alle 

groepen 8 hebben hun lessen op 24 januari, 31 januari en 7 februari of om 
12.30-13.30u of om 13.30-14.30u. De groepen 7 hebben de lessen op 14 
februari, 21 februari en 7 maart op eerder genoemde tijden. U krijgt vanuit de 

leerkracht de vraag om te kunnen rijden voor brengen of halen. We hopen dat dit 
gaat lukken want te voet is het best een eindje lopen en zeker voor de 2e les is 

het dan lastig vanwege de tijd.  
 



Heeft u geen kind in groep 7 en 8 maar kunt u ons wel helpen door te rijden laat 
het dan gerust weten aan juf Myriam (administratie). We kijken dan of we 

gebruik kunnen maken van uw dienst. Wel de vraag om een mondkapje te 
dragen en op die dag een zelftest te doen.  

 
Onderbroekjes 
Heeft u  nog bruikbare onderbroekjes voor de kleintjes op onze school. Er 

gebeurt weleens een ongelukje en dan is het fijn als we reservebroekjes hebben 
liggen. U kunt ze meegeven naar school met een berichtje in de agenda dat wij 

ze mogen houden.  
 
Uitstapjes 

Vanaf deze week mogen de uitstapjes naar b.v. de Bussel weer doorgang vinden 
voor de groepen. Dit betekent dat er komende dinsdag al 2 groepen op stap 

gaan. U wordt hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht.  
 


