
1 |  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          VONDERNIEUWS                              september 2021 

 
 
Wist u dat 
… Lyan Abbas en Dave Hijdra 4 jaar zijn geworden en starten in groep 1 
… wij hen van harte welkom heten op onze school! 
… juf Karin 23 augustus 40 jaar in het onderwijs werkzaam was 
… we haar van harte feliciteren met deze prachtige mijlpaal 
… wij dit op 19 oktober met de hele school gaan vieren  
… alle klassen ingericht zijn en wij weer zin hebben om te starten! 
… de belangrijkste afspraken in deze brief vermeld staan 
… wij iedereen een geweldig nieuw schooljaar wensen! 
 
 
Opening schooljaar 
Maandag gaan we weer van start! We ontvangen alle kinderen op het schoolplein om gezamenlijk (op ludieke 
wijze) het schooljaar te starten. Voor de opening vragen we elk kind iets mee te brengen wat geluid maakt. Denk 
aan een fluitje, toeter, trommel of deksels: Wij laten iedereen horen dat we weer beginnen!  
Als ouders bent u van harte welkom vanaf de straat mee te kijken (uiteraard op gepaste afstand van elkaar).  
 
 
Belangrijke data 
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze schoolactiviteiten. 
Enkele belangrijke data voor september zetten we hier vast op een rij. Vanwege het coronavirus kan het echter 
voorkomen dat activiteiten verzet of geannuleerd worden: 
 

  9 sept 
13 sept 
14 sept 
16 sept 
17 sept 
23 sept 
28 sept 
29 sept 
30 sept 
1 okt 

Streetwise (verkeersactiviteit) 
info avond 3  (19.00-20.30u) 
info avond 7-8 uitleg VO  (19.00-20.30u) 
studiedag  (kinderen zijn vrij) 
start Nationale Sportweek 
MR-2OV 
schoolreis 1 t/m 8 
start Kinderpostzegelactie 
Vonderraad 
ouderendag 

 
 
Vrije dagen 
Vakantierooster 
Herfstvakantie  25 oktober t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 
2e Paasdag  18 april 2022 
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag 6 juni 2022 
Zomervakantie 18 juli t/m 26 aug 2022 
 

Studiedagen 
Do 16 september 
Di 12 oktober 
Di 23 november 
Do 10 februari 
Do 24 maart 
Do 23 juni 
Vrij 24 juni 
 

Verkorte lesdagen (om 12.00 uur uit) 
Vrij 24 december 
Vrij 15 juli 

Jarigen deze maand: 
 

12 september: Femke (groep 6) 
13 september: juf Maria jarig 

16 september: Florian (groep 2) 
30 september: Emma (groep 5) 

 

Gefeliciteerd! 



2 |  

 

 
Schooltijden 
De kinderen mogen elke dag vanaf 8.20 uur de school binnenlopen. Om 8.30 uur starten de lessen en om 
14.00 uur is de school uit. (Vanwege de voorbereiding van de les vinden we het fijn als kinderen ’s ochtends niet 

eerder aanwezig zijn.) 

 
 
Verzuim 
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig via het 
ouderportaal melding te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang van de lessen.  
 

Dit kunt u doen door op het ouderportaal via ‘absenties’ een ‘absentiemelding’ te maken. Hierbij geeft u aan van 
wanneer tot wanneer uw kind afwezig is en met welke reden. De groepsleerkracht van uw kind krijgt de melding 
binnen en neemt deze in behandeling. Ontvangt u een bevestiging, dan kunt u ervan uitgaan dat de melding is 
gelezen.  
 
 
Verlof   
Uw kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Voor de aanvraag verzoeken wij u een 
verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie van de school. Dit formulier is verkrijgbaar op school of 
kunt u downloaden via onze website.  
 
 
Brengen en halen  
 

Groep 1 t/m 8 

 Inloop vanaf 8.20 uur 

 Jas en tas ophangen in de gang 

 Ouders nemen vóór het schoolplein afscheid (op straat) 

 Bij ophalen wachten ouders op straat (met gepaste afstand) 
 

 Oudercontact vindt plaats via telefoon, mail of ouderportaal 
 Ouders zijn op afspraak en zonder klachten welkom in school  
      (op gepaste afstand, zonder mondkapje) 

 

 
 
Blijf thuis bij klachten  
 

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen bij de GGD. (zie beslisboom in bijlage) 
 

Mocht uw kind op school klachten vertonen, wordt u als ouder gebeld en verzocht uw kind op te halen.   
 

Bij afwezigheid van de leerkracht komt er (indien mogelijk) een vervanger, anders blijft de groep thuis. Mogelijk 
kan er dan wel op afstand les gegeven worden.  
 

  
 
Hygiënemaatregelen   
 

De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag, op vaste momenten, hun handen wassen met 
water en zeep. Tevens wordt de werkplek met regelmaat schoon gemaakt.   
 

 
 
Ventilatie 

Vanwege het coronavirus worden de klaslokalen extra vaak geventileerd. Ramen en deuren zullen daardoor 
regelmatig (zeker tijdens alle pauze momenten) open staan. Het klaslokaal kan hierdoor wat kouder 
aanvoelen. Fijn om hier bij de kleding van uw kind rekening mee te houden. 
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Wat neem ik mee  
 

woensdag alle biebboeken 
 

dagelijks  fruit en lunch  
 

vrijdag gymkleding en schoenen 
 

  
 
Bewegingsonderwijs 
Op vrijdag gaan alle kinderen (groep 1 t/m 8) naar de gymzaal in Ottersum, waar juf Lisanne de gymles verzorgt. 
Vanwege veiligheid en hygiëne is het dragen van sportkleding en gymschoenen verplicht. Kinderen die deze 
spullen op vrijdag niet bij zich hebben, kunnen daardoor niet deelnemen aan de gymles. Aangezien de kinderen 
van groep 1-2-3 op andere dagen ook gebruik maken van de speelzaal, mogen hun schoenen het gehele 
schooljaar op school blijven. 
 
 
Bibliotheek op School 
De bibliotheek op onze school is elke woensdagmiddag, van 13.00 uur tot 14.00 uur, geopend (met uitzondering 
van de schoolvakanties en vrije dagen). Wilt u ervoor zorgen dat alle biebboeken op tijd ingeleverd worden? 
 
 
Luizencontrole 
Normaal gesproken worden alle kinderen na elke vakantie door een luizenscreeningsteam gecontroleerd. In 
verband met het coronavirus vinden deze controles voorlopig nog niet plaats. Wij vragen u daarom uw kind(eren) 
zelf regelmatig te controleren en indien nodig te behandelen.  
 
 
Kinderpostzegelactie  
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2021, van 29 september t/m 6 oktober, zetten basisscholieren zich in om andere 
kinderen te helpen:  
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen 
toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet 
voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale 
problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen 
door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer 
zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die 
kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  
 
 

 

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!! 
 


