
9. Nieuwsbrief 28 oktober 2022 

Data van belang 

31 oktober  : school start om 8.40u 

1 november  : voorlichting VO voor ouders leerlingen groep 7&8 

7-11 november   : mediaweek  

14-25 november   : toetsweken 

30 november   : Sinterklaas komt op school 

1 december  : schriften inkijken 

12 december   : studiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 

13 december   : start groepsbesprekingen 

21 december  : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december  : start Kerstvakantie om 15.05u.   

 

Start 2e periode 
We starten morgen, maandag 31 oktober om 8.40u, met de 2e periode van het 
schooljaar 2022-2023. Zoals u kunt zien staan er weer belangrijke zaken op de 

agenda. U krijgt informatie de mediaweek en over de toetsweken in de 
nieuwsbrief van volgende week.  

 
Nieuwe leerlingen 
De nieuwe leerlingen, Sana Ullah, Oliannely, Amy en Mason, wensen we heel 

veel plezier bij ons op school.  
 

Maandag  
Juf Suzanne is in de ochtend een uurtje in groep 6b.  

Juf Nancy is in de ochtend in groep 2a/3a in de middag in groep 5d/6d.   
Juf Anja is de hele dag in groep 5a.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 7b.  

Dinsdag  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 8d en in de middag in groep 5c/6c.  

Juf Sandra is in de ochtend in groep 8a en in de middag in groep 7d/8d.  
Juf Marcella is in de ochtend mee naar het zwembad en de rest van de dag in 
groep 1/2.    

Woensdag  
Juf Soufian is de hele dag in groep 2a/3a 

Juf Eefje is in groep 2a/3a.  
Juf Quincy is in groep 6b.  
Juf Yvonne is in groep 4a.   

Juf Dana is in groep 3b.  
Donderdag  

Juf Soufian is de hele dag in groep 2a/3a 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 7a en in de middag in groep 5a.      

Vrijdag  
Juf Soufian is de hele dag in groep 2a/3a 

Juf Yvonne is de hele dag in groep 5c/6c.  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 8c en in de middag in groep 5b.  
Juf Kristel is een deel van de ochtend in groep 6b.  
 
Schoolfruit 

Zoals u weet krijgen de kinderen schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Soms blijft er nog wat over en kunnen ze daar op maandag en dinsdag nog van 
snoepen. Komende week krijgen ze: ananas, snoeptomaatjes en een appel.  



Ze hebben nog een leuk idee om een pompoen te maken voor Halloween. U kunt 

dit vinden op  
https://smaakwereld.nl/opdracht/pompoen-kerven?category=school  

 
Corona 
Voor de herfstvakantie heeft u via de mail en via de app een invulformulier 

gekregen m.b.t. zaken rondom Corona. We zitten op dit moment in fase 2: 
lichtgroen. De kinderen hebben voor de vakantie 2 testen meegekregen. Als u 

kind vandaag of morgenvroeg klachten heeft, kunt u een test gebruiken om te 
bepalen of uw kind naar school mag. Als er weer testen binnen zijn krijgen de 
kinderen er nog 2 mee naar huis.  

Heeft u extra testen dan kunt u altijd testen vragen via de agenda van uw kind. 
Voor meer informatie en om te weten in welke fase we zitten kunt u kijken op de 

site van Delta-onderwijs: www.delta-onderwijs.nl onder het kopje voor ouders > 
corona-informatie.  
 

Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor groep 7 en 8 
Op dinsdag 1 november is er een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) 

van leerlingen in groep 7 en 8. U krijgt op deze avond uitleg over hoe ons 
schooladvies tot stand komt en welke vormen van voortgezet onderwijs er zijn.  

Voor de ouders/verzorgers van groep 7 start de avond om 18.30u met inloop en 
om 18.45u uitleg tot 19.30u. (zie de uitnodiging die u heeft ontvangen).  
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 start de avond om 19.30u met inloop en 

om 19.45u uitleg tot 20.30u. (zie de uitnodiging die u heeft ontvangen).  
 

 

https://smaakwereld.nl/opdracht/pompoen-kerven?category=school
http://www.delta-onderwijs.nl/

