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Beste ouders, 
 
Vorige week dinsdag hebben we met de kinderen en een aantal ouders en opa’s en oma’s 
het jaar geopend. De nieuwe kinderen en ouders hebben zich voorgesteld en we hebben het 
gehad over de “doppenactie”. Het was een indrukwekkend gebeuren om hond en bazin 
samen te zien. Haar grootste wens: “Één dag kunnen zien.” We waren er stil van. 
Over de doppen-actie leest u hieronder meer. 
Vanavond komen we samen om elkaar te ontmoeten en hernieuwd kennis te maken met 
elkaar. Smakelijk eten! 
In de Bijbelverhalen van deze maand gaat het over het volk Israël in Egypte. Het thema is ‘Op 
weg’. Wij zijn ook op weg gegaan, het nieuwe schooljaar in. We zullen van alles gaan 
meemaken. Mooie momenten, lastige momenten en van tijd tot tijd kleine wonderen. Als 
we die kleine wonderen kunnen blijven zien, dan wordt het vast een mooi jaar. 
We wensen u, de kinderen en onszelf als team, een liefdevol en gezegend schooljaar! 
 

1. Nieuwsbrief/schoolkrant 
Dit jaar zullen we zoeken naar een andere vorm van de nieuwsbrief gecombineerd met 
nieuws of gebeurtenissen die er in de groepen aan zitten te komen. 
We streven naar een 2-wekelijkse frequentie. Daardoor wordt de nieuwsbrief minder lang 
en kunnen we er wat andere dingen in kwijt. We zijn benieuwd. 
 

2. Kerkdienst opening schooljaar 
Op 5 september wordt de jaarlijkse bijeenkomst in de Grote kerk gehouden. Het thema dit 
jaar is “Wow!” U bent van harte uitgenodigd. 



 
 
 
 

3. Digiduif 
We zijn bijna allemaal over op Digiduif. De laatsten krijgen nog het verzoek om ook over te 
stappen. 
Als het goed is, ziet u de andere kinderen van de groep van uw kind en kunt u via die weg 
met elkaar communiceren. Bevalt dat slecht, laat het dan even weten. Het zit allemaal nog in 
een zekere ontwikkelfase… 
 

4. Openingsfeest 2 september 
We willen er dit jaar een Amerikaans tintje aan geven. Dat betekent dat we u vragen om de 
dingen die u met het gezin eet als het een makkelijke maaltijd wordt, mee naar school te 
nemen. Dan zetten we dat allemaal op tafels neer en eten we met elkaar op school. Wij 
zorgen voor het drinken en bord/bestek. 
We komen 2 september van 18.00-20.00 uur bij elkaar op het plein. Voor de kinderen zet de 
vader van Dean Nieuwland (De zoete inval) een springkussen neer. 
Bij mooi weer natuurlijk buiten (misschien kunt u een tafel en een stoel meenemen?). Bij 
slecht weer zijn we in school. 
 

5. Brandweerdag 
10 september om 13.30 uur wordt de jaarlijkse brandweerdag gehouden. In principe zullen 
de kinderen van groep 8 op het veld, waar het volleybaltoernooi wordt gehouden, in 
Beekbergen om de wisselbeker strijden. 
Belangstellenden zijn van harte welkom! Succes allemaal! 
 

6. Kinderpostzegelactie 
Deze keer hebben de kinderen van groep 7/8 de mogelijkheid om een thema 
te kiezen. Op dit moment weten we nog niet wat ze hebben gekozen. Wat we 
wel weten is dat ze op 21 september om 12.00 uur van start gaan! 
Veel succes allemaal!  

 
7. Schoolgids, jaarkalender. 

De nieuwe schoolgids en de jaarkalender heeft u digitaal ontvangen. Wilt u graag een 
gedrukt exemplaar, laat het dan even weten. U vindt ze binnenkort ook op de nieuwe 
website.  
 

8. Schooltuin, schoolplein 
De kinderen zijn met juf Marieke en oma Janny al weer begonnen in de moestuin. Daar is 
een hoop werk te doen!! 
Als projectgroep gaan we na het openingsfeest weer aan de slag. We gaan een zaterdag 
plannen en dan eens kijken wat we gaan doen. U hoort van ons en als u mee wilt doen…. 
 

9. Informatieavonden 
Deze zijn voor groep 3/4 en 5/6 op 20 september en voor groep 1/2 en 7/8 op 22 
september. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging. 



 
 
 
 

10. Startgesprekken ouder/kind/leerkracht 
Net als vorig jaar beginnen we het jaar met het voeren van startgesprekken in de groepen 3, 
5 en 7. De leerkracht van de betreffende kinderen zal via Basisschoolnet/Digiduif of via de 
telefoon u daartoe uitnodigen. Op de agenda staat een aantal aandachtspunten, 
bijvoorbeeld: Welke afspraken moeten wij maken? Waar gaan we op letten dit jaar? Hoe en 
wanneer informeren wij elkaar? Wat moeten wij van elkaar weten? Wat hebben wij nodig 
van elkaar? 
Uw kind en uzelf kunnen ook onderwerpen inbrengen. Het gesprek zal ongeveer 15 minuten 
duren. 
Mocht uw kind in groep 2, 4, 6 of 8 zitten en u wilt graag wat delen met de leerkracht dan 
bent u van harte uitgenodigd om dat te doen! Neemt u dan even contact met ons op? 
 

11. Start Kinderboekenweek 
Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 
 

12. Kleindierenshow 
De kinderen kunnen hun kleurplaten inleveren voor donderdag 15 
september. Bij inlevering van de kleurplaat ontvangen ze een 
vrijkaartje voor de show. 
 

13. Wecycle 
Via Basisschoolnet/Digiduif wordt u hierover door juf 
Jeannette geïnformeerd. U kunt kapotte apparaten kwijt 
in de bak in de hal. 
 

 
14. Noodnummers 

Vandaag krijgt uw kind een brief mee waarop u uw persoonlijke gegevens voor 2016-2017 
kunt invullen. Zo weten we zeker dat we up to date zijn. Wilt u het ingevulde formulier voor 
13 september retourneren? (van groep 1/2 zijn ze al in ons bezit) 
 

15. Fruit op school 
Graag brengen we u de afspraak om op wo-do-vr fruit voor in 1e pauze mee te nemen, 
onder de aandacht. 
 

16. Na schooltijd 
Het valt ons op en u waarschijnlijk ook, dat het bij het verlaten van de school bij de 
hoofdingang, vooral bij het hek, nogal eens vast loopt. 
Vooral op woensdag, maar ook op andere dagen worden er bij het verlaten van de school 
nog afspraken gemaakt en ook dat kost tijd. 
Graag uw aandacht hiervoor. Zou u er op willen letten dat u uw auto enigszins ordelijk 
parkeert en dat u de oversteekruimte zoveel mogelijk vrij laat? 
We willen graag lijnen verven. Als iemand een idee heeft hoe dat kan en het uit wil voeren? 



 
17. Kind op maandag 

De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 36: Thema “Gered!” Exodus 1; 2:1-10 
Week 37: Thema “Vol vuur!” Exodus 2:11-25; 3:1-12; 5:1-9 
Week 38: Thema “Het verschil” Exodus 7-10; 12:29-42 
Week 39: Thema “Hoe nu verder?” Exodus 14, 16, 17 
Week 40: Thema “Woorden van God” Exodus 19,20 
 

18. Nieuwe leerlingen 
Na de vakantie zijn er 8 kinderen met hun ouders bijgekomen. We heten iedereen van harte 
welkom en wensen iedereen een hele fijne tijd op onze school! 
Hier zijn de namen: 
In groep 1: Mike van Ark, Siem de wit, Tess Meijerink en Doutze Neuteboom 
In groep 4: Nikitha Pietza en Tijmen Kroese  
In groep 5: Britt Neuteboom  
In groep 8: Stijn Bosch 
 

19. Jarigen in september 
06 september Julian Bloem  (gr 5) 
11 september Doutze Neuteboom (gr 1) 
25 september Ilse Stufken  (gr 2) 
02 oktober Nick Westerhof (gr 5) 
05 oktober Lucas Kromkamp (gr 3) 
07 oktober Ymke Vonder  (gr 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Agenda 
 

01-09 Start We-cycle actie 

02-09 Openingsfeest 18.00-20.00 uur 

05-09 Openingsdienst PCBO 19.00 uur 
Grote kerk 

13-09 Meester Martin afwezig 

20-09 Ontruimingsoefening 10.00 uur 
Informatieavond groep 3/4 en 5/6 

21-09 Start Kinderpostzegelactie, groep 
7/8 om 12 uur vrij! 

22-09 Informatieavond groep 1/2 en 7/8 



29-09 Meester Martin afwezig 

07-10 Nieuwsbrief 2 

 
Met vriendelijke groet,   
namens het team,  
Martin Kooijmans 


