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                                          VONDERNIEUWS                              september 2022 

 
 
Wist u dat 
… Luuk de Valk in de vakantie 4 jaar is geworden en start in groep 1 
… wij hem van harte welkom heten op onze school! 
… alle klassen ingericht zijn en wij weer zin hebben om te starten 
… de belangrijkste afspraken in deze brief en bijlage vermeld staan 
… u volgende week de schoolgids en intekenlijst ouderhulp ontvangt 
… wij iedereen een geweldig nieuw schooljaar wensen! 
 
Opening schooljaar 
Maandag gaan we weer van start! U bent van harte welkom om vanaf 8.20 even met de kinderen mee naar 
binnen te lopen en een kijkje in het klaslokaal te nemen.  
 
Belangrijke data 
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door alle informatie over onze schoolactiviteiten. 
Enkele belangrijke data voor de komende periode zetten we hier vast op een rij: 
 

  7 sept 
22 sept 
week 39 
 28 sept 
  4 okt 
  7 okt 

inloopmiddag (14.00-15.30u) 
MR-2OV 
info avond 1-2-3, 4-5-6 en 7-8 (meer info volgt).  
start Kinderpostzegelactie 
studiedag (kinderen zijn vrij) 
ouderendag 

 
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.  
 
Wat neem ik mee  
 

woensdag alle biebboeken 
 

dagelijks  fruit en lunch  
 

vrijdag gymkleding en schoenen 
 

  
 

Jarigen deze maand: 
 

12 september: Femke (groep 7) 
30 september: Emma (groep 6) 

 

Gefeliciteerd! 
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Fruit 
Gezondheid vinden we allemaal belangrijk. Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van de kinderen, 
het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt kinderen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Zo 
leren en werken kinderen die lekker in hun vel zitten beter. Is het makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan 
te leren dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. En scoren lichamelijk actieve leerlingen betere 
leerresultaten dan minder fitte leeftijdsgenoten.   
 

Op onze school stimuleren we gezond eten en drinken. Dit doen we samen met kinderen, ouders en 
leerkrachten. Zo is er vorig schooljaar regelmatig binnen de leerlingenraad over dit onderwerp gesproken en zijn 
alle ouders middels een vragenlijst naar hun bevindingen gevraagd. Zowel kinderen, ouders en leerkrachten 
gaven het volgende aan: 

 We vinden het goed om middels het eten van fruit en groente een gezonde leefstijl te stimuleren 
 We zijn niet tevreden over het Schoolfruit wat kinderen aangeboden krijgen (te weinig en geen variatie) 
 Onze voorkeur gaat uit naar 5 vaste fruit- en groentedagen 

 

Dit betekent dat ook komend schooljaar de afspraak geldt: maandag t/m vrijdag eten we alleen fruit en groente 
tijdens de ochtendpauze (dus geen knijpfruit of koeken). De lunch mag zelf ingevuld worden (uiteraard liefst zo 
gezond mogelijk). We zullen dit jaar niet deelnemen aan het EU Schoolfruit programma. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
 
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. 
Tevens vragen wij u uw kind(eren) zelf regelmatig te controleren en indien nodig te behandelen.  
 
Kinderpostzegelactie  
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2022, van 28 september t/m 5 oktober, zetten 
basisscholieren zich in om andere kinderen te helpen: Samen maken we het 
verschil! Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

Wij zijn Kinderpostzegels. Dé goede doelen organisatie van en door 
kinderen. We bieden prikkelende programma’s, werven fondsen om deze 
te ontwikkelen en maken het mogelijk dat kinderen elkaar helpen. We zetten 
gelijke kinderkansen op de kaart. Bij iedereen. Zodat aandacht en middelen 
groeien. En kinderen vrij en blij naar school kunnen gaan. Waar ze 
allemaal evenveel kansen krijgen zich te ontwikkelen.  

 
 

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar!! 
 


