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Agenda 
28 augustus  

Sportochtend met Jorwerd 

31 augustus en 2 september 

Ouder-kind gesprekken 

> zie nieuwsbrief 

31 augustus 

Ouderinformatie avond 

> Zie nieuwsbrief 

7 t/m 9 september 

Schoolkamp  5 t/m 8 

7 september 

Schoolreisje  1 t/m 4  

 

Informatie avond. 

Op 31 augustus staat er een informatie 
avond gepland. Vanwege de Corona 
maatregelen kunnen we deze niet doen 
in de vorm zoals we dit gewend zijn.  

Toch willen we de avond niet verplaatsen 
omdat we het altijd een belangrijke 
avond vinden waarin we jullie graag in-
formeren over praktische zaken en de 
plannen van dit schooljaar.  

We hebben er daarom voor gekozen om 
in 3 groepen de informatie avond te ge-
ven. We starten om 19.30 uur en elke 
20 min. wisselen de leerkrachten van 
lokaal om zo elk hun verhaal te kunnen 
vertellen per groep ouders. De ouders 
hoeven op deze manier niet te wisselen 
en komen elkaar niet in school tegen. In 
de klassen kunnen we dan de 1,5 m. 
afstand waarborgen.  We houden ons 
verder aan de richtlijnen van het RIVM. 

Mocht het zo zijn dat u zich hier als ou-
der toch niet prettig bij voelt, geef dit 
dan gerust aan. We zoeken dan een an-
der moment om de informatie alsnog te 
kunnen delen.  

Willen jullie voor vrijdag 28 augustus 
laten weten of jullie op 31 augustus aan-
wezig kunnen zijn.  Het is voor deze 
avond alleen mogelijk om 1 ouder per 
gezin op te geven.  

Graag horen we voor 28 augustus van 
jullie. 

1 april 2020 

Op deze dag is er helaas iets minder 
tijd om grapjes te maken. De kinderen 
zijn dan om 12 uur uit omdat wij als 
team met ons Onderwijsteam, OT 
Noord, een studiemiddag hebben. Deze 
datum stond nog niet bij de belangrijke 
data in de vorige nieuwsbrief.  

 Sportochtend 28 augustus 

Komende vrijdag hebben we sport-
ochtend met Jorwerd, onze eerste ken-
nismaking. Groep 1 t/m 4 sport dan 
samen in Jorwerd. Groep 5 t/m 8 sport 
in Baard, de kinderen van Jorwerd ko-
men op de fiets bij ons.   

Voor groep 1 t/m 4 zijn we op zoek 
naar ouders die ons om 8.30 naar Jor-
werd willen brengen en rond 12.30 weer 
willen ophalen. Graag opgeven bij juf 
Renske of juf Sytske. 

Qua eten en drinken is het gewoon als 
andere dagen, behalve dat de tosti dag 
van de onderbouw even niet door kan 
gaan.  

Natuurlijk is het voor de ouders moge-
lijk om te komen kijken bij het sporten. 
Wel willen we jullie vragen dan langs de 
kant te blijven kijken en niet tussen de 
kinderen te gaan staan. Ook onderling 
langs de kant graag rekening houden 
met de 1,5m. afstand.  

En… voor de kinderen: kom natuurlijk 
in een sportieve outfit.  



Indeling ouder-kind gesprekken 

Elke jaar starten we met de Gouden weken. In deze weken werken we aan de 
groepsvorming en zorgen we er met elkaar voor dat de groep weer een groep 
wordt. Bij deze weken horen ook ouder-kind gesprekken waarin de ouder en 
het kind aan het woord zijn. Het is dus de bedoeling dat alle kinderen 
mee gaan naar deze gesprekken.  

In onderstaand schema de indeling van de gesprekken. We hebben zoveel 
mogelijk rekening gehouden met ieders wensen. Mocht het toch zo zijn 
dat de tijd niet past, probeer dan onderling even te ruilen. Geven jullie dit 
dan wel aan ons door? 

� 

DĂĂŶĚĂŐ�ϯϭ�ĂƵŐƵƐƚƵƐ��ϮϬϮϬ 

 K� D� �� 

ϭϰ͘ϰϱ   EǇŶŬĞ 

ϭϱ͘ϬϬ   dŚŝũŵĞŶ 

ϭϱ͘ϭϱ   :ƵƌƌĞ 

ϭϱ͘ϯϬ   dũĂůůĞ� 

ϭϱ͘ϰϱ   �ƐŵĞĞ 

ϭϲ͘ϬϬ    

ϭϲ͘ϭϱ  :ŝůůĞƐ :Žď 

ϭϲ͘ϯϬ  /ƌŝƐ �ĂƐ 

ϭϲ͘ϰϱ  zŵĞ <ĂŝƚŽ 

ϭϳ͘ϬϬ   :ĞůůĞ�tŽƉ 

tŽĞŶƐĚĂŐ�Ϯ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

ϭϯ͘ϬϬ �ŽůŝŶ dŚŽŵĂƐ dŝĞƐ 

ϭϯ͘ϭϱ <ŽĞŶ �ǇůĂŶ �ŶŶĞ�:ĂŶ 

ϭϯ͘ϯϬ &ĞŵŬĞ >ĂƌƐ >ƵƵŬ 

ϭϯ͘ϰϱ ^ǀĞƌƌĞ DĂƌŝƚ ^ŝůǀĞ 

ϭϰ͘ϬϬ zĚĞ ,ŝĞůŬĞ� DŝƌƚŚĞ 

ϭϰ͘ϭϱ �ŶŶĞǁŝĞƚƐŬĞ >ŝĞŬĞ ,ĞƐƚĞƌ 

ϭϰ͘ϯϬ  DĞŝŬĞ  

ϭϰ͘ϰϱ &ĞŵŵĂ  �ůĞ 

ϭϱ͘ϬϬ   ,ŝůǁĞƌƚ 

ϭϱ͘ϭϱ   &ŝŵŵĞ 

ϭϱ͘ϯϬ   &ĞĚĚĞ 



Gouden weken 

De eerste weken van het schooljaar 
noemen we de Gouden Weken. In 
deze weken werken we extra aan de 
groepsvorming, kennismaken met je 
nieuwe groep (en misschien ook leer-
kracht), afspraken in de klas, je nieu-
we weektaak verkennen enz. We leg-
gen de basis voor een nieuw, mooi 
en leerzaam schooljaar.  

Zo maken we ook elk jaar met de 
maatjes de verjaardag vlag. Dit jaar 
hebben we niet een grote vlag ge-
maakt, maar komt er een vrolijke 
vlaggenlijn in de klas te hangen als 
er een leerling jarig is.  

Babynieuws! 

Er is al weer babynieuws!  
Donderdag 20 augustus is Sverre gro-
te broer geworden! Hij heef een zusje 
gekregen, Sanne Richtje.  

Vrijdag heeft Sverre de hele school 
getrakteerd op heerlijke beschuit met 
muisjes.  

Bedankt! 

In de vakantie zijn onze dieren, plan-
ten van school en de tuin goed ver-
zorgd door ouders en vrijwilligers. 
Super fijn! 

Zo heeft Fred de vis en de kip ver-
zorgd. Helaas is de vis wegens ouder-
dom overleden, maar de kip is nog fit 
en vrolijk. Aart heeft de laatste weken 
de kip verzorgd en hem heerlijke 
meelwormen gegeven.  
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Dit is juf Angela. Juf Angela 
werkt op donderdag en vrij-
dag in de bovenbouw. Ze 
vervangt juf Jetske haar les-
gevende taken.  

Dit is juf Bernarda. Zij komt elke donderdag-
ochtend bij ons op school en begeleid dan kin-
deren uit de onderbouw.  

Dit is juf Minoesch. Zij komt 
3x per week (dinsdag, don-
derdag en vrijdag) bij ons 
ons op school en begeleid 
dan in de middenbouw en 
bovenbouw. 

Juf Els zorgde voor de planten die nog 
in school stonden en veel kinderen 
hadden planten mee om thuis te ver-
zorgen. Alles is weer mooi groen terug 
in school! In de laatste vakantieweek 
hebben een aantal ouders de tuin 
weer helemaal netjes gemaakt. 

We zijn erg blij met al deze hulp.  

Bedankt! 


