
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 9 september 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Start schooljaar.  
We zijn weer begonnen. En dat in een prachtig nieuw gebouw! Wat fijn dat jullie er 
maandag met zo vele waren om de opening bij te wonen en een kijkje te komen 
nemen. We hebben veel positieve reacties gehoord, van ouders en van kinderen. 
Zelf zijn we ook erg blij met deze enorme vooruitgang. We hebben er alle 
vertrouwen in dat onze leerlingen op deze plek weer veel kunnen gaan leren. Zo’n 
mooie omgeving geeft extra energie om aan de slag te gaan!  
 
Parro.  
Zoals jullie weten maken we gebruik van Parro om jullie te informeren over 
gebeurtenissen in de klas. Vanaf dit schooljaar zullen we daarnaast de nieuwsbrief 
via Parro versturen. We kunnen ons voorstellen dat het voor jullie handiger is ook 
deze schoolinformatie via Parro te ontvangen. Ten slotte zullen we 
schoolactiviteiten in de Parro-agenda zetten, op die manier kunnen jullie snel 
vinden welke activiteiten op het programma staan. Mocht je nog niet gekoppeld zijn 
aan Parro, neem dan even contact met ons op. We helpen je graag verder.  
 
Nieuwe juf.  
Zoals jullie weten hebben we een nieuwe juf aan kunnen nemen voor de 
Aalscholver: juf Jantiene. Ze zal per 1 oktober starten op De Meie. Juf Jantiene is 
aangenomen omdat juf Janneke ontslag heeft genomen, daarnaast zal ze juf Nicole 
vervangen. Op donderdagmiddag blijft juf Sandra in de Aalscholver lesgeven. 
Binnenkort zal ze zich aan jullie voorstellen in de nieuwsbrief.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 

 
Schoolreis 
 
16 september is het weer zover: We gaan op schoolreis!  
Hierbij nog extra informatie over de dag en welke afspraken we maken om er een 
fijne dag van te maken. 
 
Waar gaan we heen? 
We gaan met alle groepen naar Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme.  



 

 
Hoe laat op school? 
De kinderen moeten op normale tijd op school zijn, dus inloop vanaf 8.20 uur en 
start om 8.30 uur. Taxi kinderen worden ’s ochends gewoon thuis opgehaald. 
De bus zal vertrekken om 9:15 uur. 
 
Hoe laat terug?  
Hoe laat u ons terug kunt verwachten hangt in grote mate af van de verkeersdrukte. 
De bedoeling is rond 15.15 uur weer terug op school te zijn. Via Parro houden wij u 
op de hoogte over de terugreis. Let op! De taxi terug rijdt niet. Het is dus de 
bedoeling dat de kinderen op school worden opgehaald. U hoeft de taxi niet af te 
bellen.  
 
Wat moeten de kinderen meenemen?  
Als lunch krijgen de kinderen limonade en een frietje met een frikandel. Wilt u zelf 
voor voldoende drinken voor de rest van de dag zorgen? Liever geen blikjes, maar 
een pakje of flesje drinken. Natuurlijk mag er iets te snoepen meegenomen worden, 
maar met mate: grote zakken snoep of chips worden afgeraden. Denk ook aan 
zonnebrand. De kinderen hoeven geen geld mee te nemen. Laat waardevolle 
spullen zoals mobiele telefoons thuis. De kinderen krijgen een bandje van school 
dat ze in het park moeten dragen met daarop het telefoonnummer van school.  
 
Kledingadvies  
Wij adviseren om de kinderen makkelijke kleding aan te doen en een handdoek mee 
te laten nemen, zodat iedereen lekker kan klimmen, klauteren en spetteren in de 
Kids Jungle. Daar is de waterdiepte hooguit 20-25 cm. In de Kids Jungle is het 
ongeveer 20 tot 24 graden. Indien het weer het toelaat kan er ook buiten 
gespetterd worden in de Spettertuin, daarbij is het fijn dat de kinderen badkleding 
dragen. 
Tenslotte is het handig als de tas van uw kind voorzien is van naam, school en te 
bereiken 06-nummer.  
 
Wij hebben er zin in. We gaan er een geslaagde schoolreis van maken! Mocht u nog 
een vraag hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 
 

 

Schoolfruit 
Het schoolfruit voor komende week is: 
Waspeen, meloen en peer. 
 

 

VERJAARDAGEN:  
11 september: Benyamin 



 

 

 

OP DE KALENDER  
Vrijdag 16 september:  schoolreis 
Woensdag 19 oktober: studiedag 
Vrijdag 21 oktober: schoolfotograaf 
 

 


