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Start schooljaar 

Maandag 2 september starten we het nieuwe schooljaar. Een jaar met mooie uitdagingen en 

nieuwe kansen. Naast een aantal praktische zaken wordt u in deze nieuwsbrief vooral geïnformeerd 

over de ontwikkelingen rondom het schoolplein en de gevolgen daarvan.  

 

Maandag krijgen de kinderen de bijlage van de schoolgids mee naar huis, voor alle praktische 

zaken. Ook dit jaar starten de gymlessen voor een aantal groepen direct de eerste dag. De groepen 

5 t/m 8 hebben deze dag allemaal gym. Groep 6A, 6B, 5A en 7A in de ochtend. 5/7, 8A en 8B in de 

middag.  

 

Groen/blauw schoolplein 

De afgelopen drie weken is er hard gewerkt om de eerste stappen te maken naar een prachtig 

nieuwe groen/blauw schoolplein. Om dit realiseren zijn nog heel wat weken nodig. Door middel van 

een aantal foto’s laten we graag zien wat er al is gebeurt. Ook heeft het voor de start van het 

schooljaar een aantal consequenties.  

 

Stand van zaken 

Inmiddels is het gedeelte voor de gymzalen opnieuw bestraat. Hieronder is een waterbuffer 

geplaatst om (regen)water langzaam de grond in te laten zakken. Op deze plek is de 

tafeltennistafel komen te staan. Het grote speeltoestel met glijbaan, kruipbuis en waterpomp is zo 

goed als klaar. De witte bank is inmiddels verdwenen en hier zal de komende week het buitenlokaal 

met zitstammen worden aangelegd. Ondanks dat er nog heel veel moet gebeuren beginnen de 

lijnen zichtbaar te worden.   
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Gebruik ingangen 

Het gebruikelijke toegangshek is de komende twee weken afgesloten. Wij zullen daarom andere 

ingangen van de school gebruiken:  

- Groep 1 t/m 4 komt naar binnen via de deur onder de luchtbrug tussen De Vroonhoeve en 

het Vianova. Groep 3/4 en 4 gaat dan naar boven via de blauwe trap. Aan deze kant van het 

gebouw zullen de kinderen ook de school uitgaan. Alle kinderen moeten opgehaald worden 

bij het draaihek.  

- Groep 5 t/m 8 gaat naar binnen aan de voorzijde. Wij zorgen dat de deur tijdig open is, 

zodat daar geen grote groepen kinderen blijven staan. Zij gaan allemaal via de grijze trap 

naar de lokalen.  

Het verzoek aan alle ouders om de kinderen niet te vroeg naar school te sturen.  

 

Pauzes: 

Voor het buitenspelen zal de komende weken weinig ruimte zijn op het plein. De hoek van de 

gymzaal en rond het klimrek is nog open en de rest is met grote bouwhekken afgesloten. De 

groepen zullen in deze weken de pauzes doorbrengen in de Eendenkooi of het Kandinskypark. Het 

plein zal daarna gedeeltelijk opengaan, met uitzondering van de nog niet gecertificeerde 

speeltoestellen. 

 

Verkeerssituatie  

De parkeerplaatsen voor de Verrekijker worden gedeeltelijk gebruikt voor bouwmaterialen. Ik wil u 

daarom verzoeken zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen om parkeermoeilijkheden te 

voorkomen.  

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt volgende week. Hierin onder andere de informatie over het 

inschrijven voor de startgesprekken en de eventuele wijziging van privacygegevens. Er zal ook 

regelmatig een update gegeven worden over het schoolplein.  

 

Belangrijke data:   

Maandag 2 september    start nieuwe schooljaar   

Woensdag 4 september    onderwijskundige nieuwsbrief  

Maandag 9 september    startgesprekken  

Woensdag 11 september   startgesprekken  

Dinsdag  17 september    MR-vergadering  

Woensdag 18 september   jaarmarkt, kinderen zijn vrij   

Donderdag 11 oktober   studie tweedaagse team  

Vrijdag 12 oktober     studie tweedaagse team  

Maandag 21 oktober    start herfstvakantie  
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