Woensdag 17 augustus 2022
Start schooljaar
Maandag 22 augustus starten we het nieuwe schooljaar. Het team heeft deze week al hard gewerkt
om alle klassen in orde te maken, we hebben er met elkaar weer veel zin om alle kinderen op
school te ontvangen!

Ingangen
Nu Nederland weer draait volgens het ‘nieuwe’ normaal zal ook de school weer zoveel mogelijk
teruggaan naar de oude situatie. Dit betekent dat de voorzijde van de school niet meer gebruikt zal
worden als ingang en ook na schooltijd de uitgangen weer anders ingedeeld zullen zijn.
De groepen 3 t/m 8 zullen naar binnen gaan via de hoofdingang aan het schoolplein. De kleuters
en groep 2/3 gebruiken de ingang onder de loopbrug.
Aan het einde van de schooldag kunnen de kinderen van groep 3 en 4 worden opgehaald bij het
draaihek, de groepen 1/2 en 2/3 kunnen worden opgehaald bij de hekken naast het
kinderdagverblijf. Groep 5 t/m 8 verlaat de school via de uitgang aan de Vroonhoevelaan.
Brengen kleuters / groep 2/3
De afspraken voor het brengen van de kleuters blijven hetzelfde. In de ochtenden mogen alle
leerlingen van groep 1 en 2 door de ouders naar binnen worden gebracht. In de middagen
verzamelen de Vlinders, Kikkers en groep 2/3 op het schoolplein.
De kinderen van de groepen 3 mogen in de eerste week nog naar de klas gebracht worden. Vanaf
maandag 29 augustus gaan ook deze kinderen zelfstandig naar de klas, dit geldt ook voor de groep
3 kinderen van de 2/3.
Foute datum in ouderkalender
In de ouderkalender heeft één verkeerde datum gestaan. In deze planning staat er een studiedag
op maandag 26 juni. Deze zal zijn op vrijdag 23 juni. In de bijlage ontvangt u de nieuwe
ouderkalender.
Startgesprekken
In de week van 5 september staan de startgesprekken gepland. Deze gesprekken zullen live
gevoerd worden. Ook zal er een tijdsblok gereserveerd worden voor ouders die graag online in
gesprek gaan. U ontvangt binnenkort de uitnodiging om in te schrijven voor deze gesprekken.
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Gymdagen
Volgende week krijgen de kinderen de bijlage van de schoolgids mee naar huis, hierin staan alle
praktische zaken. Ook dit jaar starten de gymlessen voor een aantal groepen direct de eerste dag.
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Groep 2/3: Dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 3: maandagmiddag en donderdagmiddag
Groep 4: maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 5: Maandagochtend en donderdagochtend
Groep 6: Maandagochtend en donderdagochtend
Groep 7A: Maandagochtend en dinsdagmiddag
Groep 7B: Maandagochtend en donderdagochtend
Groep 8A: Maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 8B: Maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 5 begint maandagochtend om 08.30 uur in de gymzaal.
In deze bijlage van de schoolgids vindt u ook alle vrije dagen. De ouderkalender is nogmaals
toegevoegd bij deze nieuwsbrief. Komende week zullen alle data in de agenda van het ouderportaal
worden gezet.
Verduurzaming gebouw
Ook in de vakantie is er hard gewerkt in de school. Als Ecoschool wordt er samen met de kinderen
gekeken op welke manieren de school duurzamer kan zijn. Ook in de gesprekken met het bestuur
wordt dit meegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat in de vakantie alle verlichting is veranderd naar
LED-verlichting, op deze manier besparen we op energie. Het Ecoteam doet op dit moment
onderzoek naar het waterverbruik op school en op welke wijze we daar iets mee zouden kunnen.
Vacature Kikkers
We hebben het schooljaar afgesloten met een vacature voor vier dagen bij de Kikkers. Helaas is
deze vacature bij de start van het schooljaar nog niet ingevuld. Er is vervanging beschikbaar vanuit
de invalpool. De ouders van de Kikkers zullen afzonderlijk geïnformeerd worden hoe de start van
het schooljaar eruit komt te zien.
Wijksport
Vanaf aanstaande maandag 22 augustus is Alphen Vitaal in de wijk aanwezig voor de wijksport. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten die georganiseerd worden
op de locatie Zwanebloem.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 7 september.
Belangrijke data:
Maandag 22 augustus
Woensdag 23 augustus
Week van 5 september
Dinsdag 13 september
Woensdag 21 september

start nieuwe schooljaar
onderwijskundige nieuwsbrief
startgesprekken
MR-vergadering
jaarmarkt, kinderen zijn vrij
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