Nieuwsbrief 2 24 augustus 2022
Beste ouders,
Nogmaals welkom in het nieuwe schooljaar 2022-2023. Het was een feestje om afgelopen dinsdag
alle kinderen weer te kunnen verwelkomen op school.

Corona tests.
Alle kinderen krijgen vandaag een coronatest mee. Deze kunt u eventueel gebruiken als er thuis
verschijnselen van corona zijn. Mocht de test wijzen op corona, wilt u dit dan doorgeven aan school.

Het is warm.
In school is het warm. Daarom is het belangrijk dat de kinderen voldoende blijven drinken. Geef uw
kind een flesje water mee wat tussendoor gevuld kan worden. Ook vers fruit of komkommer is nu fijn
om te eten in de pauze. Luchtige kleding is prettig in verband met het buiten spelen en omdat het in
de lokalen warm blijft. Ook als straks het weer gaat veranderen, zal het nog lang warm blijven in
school. Houd u daar rekening mee!!

Gymkleding.
Deze week zijn de gymlessen weer begonnen en het meenemen van gymkleding is voor sommige
kinderen nog even wennen.
De gymkleding bestaat uit een sportbroek, een sportshirt en gymschoenen of sportschoenen.
Wilt u erop toezien dat uw kind deze kleding bij zich heeft op de gymdagen? Welke dagen dat zijn,
kunt u terugvinden in het ouderinformatieboekje.
Op dit moment wordt er nog niet gedoucht. Als u wilt, kunt u een handdoekje meegeven, zodat uw
kind na de gym de handen en het gezicht even kan afdrogen.

Telefoons en smartwatches.
Telefoons en smartwatches van de leerlingen worden aan het begin van de schooldag ingeleverd in
het daarvoor bestemde bakje in de groep en kunnen aan het einde van de schooldag weer
meegenomen worden. Smartwatches kunnen vaak geluidsopnames en foto's maken en berichtjes
ontvangen. In verband met de wet op de privacy kunnen wij niet riskeren dat er foto's gemaakt
worden of dat er gefilmd wordt. Het meenemen van een mobiele telefoon of smartwatches gebeurt
op eigen risico; dit betekent dat de school niet verantwoordelijk is voor de ingeleverde spullen.

Ouderkamer
Ook in het nieuwe schooljaar gaat de ouderkamer verder, maar dan op een iets andere manier. Er zal
afwisselend een moment zijn voor individuele ouders die specifieke vragen hebben (inloop) en voor
groepjes ouders (gezamenlijk.)
Data ouderkamer
29/8 inloop
5-9 gezamenlijk
19/9 inloop
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Woensdag 14 september

-

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

Zomervakantie

-

Studiedag

