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Belangrijke data: 

5, 6 en 7 september – kamp groepen 7 en 8 
 
13 september – MR vergadering 19.00 uur 
 
15 september – ouderavond voor alle groepen  
19.00 – 20.30 uur 
 
19 september t/m 23 september – startgesprekken 
 
23 september – OR vergadering 8.30 uur 
 
28 september t/m 4 oktober – kinderpostzegels 
groep 8 
 
5 oktober  - opening Kinderboekenweek 
 
5 oktober – dag van de leerkracht 
 
12 oktober – afsluiting Kinderboekenweek,  
tweedehands boekenmarkt 
 
13 oktober – studiedag, alle kinderen vrij 
 
14 oktober – studiedag, alle kinderen vrij 
 
17 oktober t/m 21 oktober - herfstvakantie 
 

Volgende nieuwsbrief: 11 oktober 2022 

 
Schooljaar 2022-2023 is goed gestart! 
Op maandag 29 augustus zijn er 24 nieuwe 
leerlingen gestart; een record! Dit betekent dat de 
groei van de school heel gestaag en solide doorgaat. 
We zijn gestart met 8 groepen en 150 leerlingen. 
Het team is uitgerust, ontspannen en compleet en 
heeft veel zin in dit schooljaar. 
Speerpunten voor dit jaar zijn het uitzoeken, 
aanschaffen en implementeren van een nieuwe 
rekenmethode, Engels (didactiek en eigen 

vaardigheid) en de doorgaande Dalton-lijn samen 
met Partou. We houden u uiteraard van de 
opbrengsten hiervan op de hoogte. 
 
Ouderavond 15 september 
Donderdagavond 15 september organiseren wij de 
eerste ouderavond van dit schooljaar. De deuren 
gaan open om 19.15 uur, de algemene opening in de 
hal start om 19.30 uur. Hierna gaat iedereen naar de 
klassen en gaan de leerkrachten verder met groep-
specifieke voorlichting. Heel belangrijk dat u allen 
aanwezig bent dus deze avond. 
 
Kom op tijd!! 
Op ons Zomerfeest hebben we een prachtige, 
traditionele en gegraveerde schoolbel gekregen. 
Deze wordt door Laura geluid iedere ochtend om 
8.30 uur. Dan starten de lessen en gaat de voordeur 
dicht. Het geluid is niet te missen! 
 
U kunt zich voorstellen hoe vervelend het voor de 
kinderen én de leerkracht is als kinderen te laat de 
klas binnenkomen. 
Belangrijk te weten bovendien, is dat te laat komen 
iedere dag geregistreerd wordt en gevolgen kan 
hebben bij bijvoorbeeld de Leerplichtambtenaar. 
 
Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u als ouder 
mee naar binnen en uw kind naar de klas brengen. 
Op dinsdag en donderdag niet en neemt u afscheid 
bij de voordeur.  
 
Verkeer rondom school  
In de zomervakantie is de bocht in de van 
Lohuizenlaan opnieuw ingericht. Heel fijn, veilig en 
duidelijk.  
Ook is er een zebrapad aangelegd op de 
Cruquiusweg om van en naar school te kunnen 
oversteken. Helaas is de plek zonder overleg 
bepaald en bijzonder onhandig gebleken. We zijn 
hierover met de gemeente in gesprek. 
Onze eigen verkeersbrigadiers, ouders van school, 
staan nu iedere ochtend bij het zebrapad om  
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ouders en kinderen te helpen oversteken en het 
verkeer te stoppen. 
 
We hebben 10 nieuwe brigadiers nodig!  
Wilt u ook brigadier worden? Geef u op via 
javaverkeersbrigadier@gmail.com  
Aan het begin van het schooljaar zal er weer een 
cursusavond zijn, verzorgd door de wijkagent. 
 
Klasbord, de app 
We gaan dit schooljaar werken met de nieuwste 
versie van de app Klasbord.  
https://ouderapp.klasbord.nl/account/login 
 
Dit betekent ook dat we een hoop functies hieraan 
gaan toevoegen; o.a. de jaarkalender en inschrijven 
voor gesprekken. 
Deze week heeft u van de leerkracht een brief 
gekregen met daarin uw unieke inlogcode. Zorg dat 
u de app meteen downloadt en gebruikt. U kunt 
bijvoorbeeld onze jaarkalender importeren in uw 
eigen digitale agenda. 
Leerkrachten accepteren alleen ouders als volgers, 
geen opa’s en oma’s en dergelijke. 
 
Op de ouderavond, 15 september, zullen de 
leerkrachten alles uitleggen over het gebruik van 
deze app. De startgesprekken van 19 september 
zullen de eerste gesprekken zijn waarbij u zich kunt 
intekenen middels de app. 
 
Personele nieuwtjes 
In groep 4 zijn beide juffen in verwachting……en 
werken ze beiden, Janneke en Nikita, tot de 
herfstvakantie en gaan dan met 
zwangerschapsverlof. Janneke verwacht haar 
tweede kindje en Nikita haar derde! We zijn druk 
bezig met de vervanging en houden de ouders van 
groep 4 hiervan op de hoogte. 
 
De week voor de herfstvakantie begint juf Eline 
weer met werken, terug in groep 1/2A samen met juf 
Andrea. 

Juf Floor start komende week met re-integreren! 
Langzaamaan bouwt ze haar werkuren op en 
kunnen we weer als vanouds samenwerken.  
 
Heeft u al kennis gemaakt met Maamar, onze 
nieuwe conciërge? U treft hem iedere dag bij de 
voordeur of op het plein en u kunt hem alles vragen. 
Wij zijn erg blij met hem! 
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