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Weer naar school!
Iedereen is in goede gezondheid weer terug van de vakantie.
De groepen zijn goed gestart met hier en daar een nieuwe leerling zoals Thomas in groep 8 ,
Tom in groep 6 en Tibbe en Marcus in groep 4 en Lana en Aivy zijn in groep 1 gestart.
We gaan er met z’n allen een mooi jaar van maken.  Afgelopen maandagmiddag vonden de
ijsjes van Wilco gretig aftrek. Het was een gezellige drukte op het plein!

Schoolplein
Het is jullie vast opgevallen dat een deel van het schoolplein voor de hoofdingang opnieuw
bestraat is. De afvalcontainers hebben daar nu ook een nieuwe plaats gekregen. De
parkeerplek voor de fietsen is daardoor groter geworden. Guus en Siem zijn aangesteld als
parkeerhulp ’s ochtends en het ziet er al meteen een stuk ruimtelijker en overzichtelijker uit.
De fietsen moeten wel zelfstandig kunnen staan. Er is namelijk geen plek om fietsen
tegenaan te zetten. De fietsplek voor de kleuters is dezelfde gebleven.(bij de hoofdingang)
Overkapping
Komende week gaan Joris van Wijk en Arie van Klei een overkapping aan de achterkant van
ons schoolgebouw maken zodat we onder andere de gym en spelmaterialen droog kunnen
opbergen. Alvast hartelijk bedankt Joris en Arie, we kijken er naar uit!
Hulp gevraagd voor het verplaatsen van houtsnippers
Komende woensdagochtend worden er houtsnippers geleverd. Deze moeten onder de
bestaande speeltoestellen komen. Helaas moeten we de snippers zelf naar de achterkant van
het schoolplein sjouwen. De vrachtwagen past namelijk niet door het hek. Het zou erg fijn
zijn als er ouders kunnen helpen sjouwen vanaf 13.30 uur. Kruiwagens, scheppen en emmers
zijn daarbij heel welkom…..
Nieuw speeltoestel
De plek voor het nieuwe speeltoestel op het kleuterplein is helemaal schoon gemaakt en
heeft een veilige ondergrond gekregen. Het toestel zou vorige week geleverd worden maar
helaas is de levering uitgesteld en is er nog geen nieuwe datum bekend. Gelukkig hoeven de
kleuters zich niet te vervelen want we hebben veel “nieuw” speelmateriaal van OBS De
Meent, die afgelopen jaar gesloten is, gekregen.

http://www.obsdeklepper.nl


Tuinvrijwilliger gezocht
Het wordt steeds meer duidelijk dat onze mooie schooltuin waar we zo trots op zijn, meer
nodig heeft dan die paar keer snoeien en grasmaaien in het jaar. Daarom zijn we op zoek
naar een vrijwillige tuinouder/ -opa/-buurman/ ….
Iemand die het leuk vindt om zelfstandig de tuin te verzorgen door bijvoorbeeld onkruid te
verwijderen en ook andere klusjes te doen die onze bloementuin op dat moment vraagt. Een
vergoeding is bespreekbaar.  Graag contact opnemen met Marja Moerenhout.
Schooltuin
Het is Ivonne, onze vaste vrijwilligster, gelukt om tijdens de vakantie de groentetuin goed bij
te houden en de bloempotten te behoeden van uitdrogen. Een hele prestatie tijdens deze
warme zomer, hartelijk bedankt daarvoor!
Op woensdag en vrijdag van 12.25 tot 12.40 uur zal er weer groente en fruit uit de tuin
verkocht gaan worden op het kleuterplein.

Fotograaf verzet
In de eerder verspreide jaarkalender stond de schoolfotograaf gepland op woensdag 7
september. Deze afspraak is een week verzet. De fotograaf komt nu woensdag 14 september
om alle leerlingen op de foto te zetten. Vanaf 12.15 uur zijn jongere broertjes en zusjes
welkom om ook op de foto te gaan.

Parro
U heeft een uitnodiging ontvangen om u weer (opnieuw) aan te melden op PARRO voor de
nieuwe groep van uw kind. U kunt hierin ook uw privacy voorkeuren aangeven. Als u dit
eerder heeft gedaan, kunt u dit zo nodig aanpassen.
Deze schoolapp wordt door de leerkrachten regelmatig gebruikt om  foto’s en nieuwtjes te
delen,  om u uit te nodigen voor oudergesprekken, als reminder voor activiteiten en u kunt
zelf contact leggen met de leerkracht(en) en met andere ouders van klasgenoten.
* Bij een vraag of bericht naar de leerkracht a.u.b. beide leerkrachten van betreffende groep
aanvinken als er meerdere leerkrachten voor de groep staan.

Gymschoenen niet nodig voor kleuters.
Groep 1 en 2 gaan dit jaar weer gymmen in onze speelzaal. Hiervoor hebben ze geen
gymschoenen of gymkleding nodig. De kleuters gymmen in hun ondergoed en op blote
voeten. Makkelijk aan en uit te trekken kleding is fijn. Tijdens de infoavond hoort u wanneer
er gym op het rooster staat.

Koptelefoon
Vanaf groep 3 hebben de kinderen een degelijke koptelefoon nodig om in de groep te
kunnen werken op het chromebook. Wilt u deze aan uw kind meegeven?
Op school hebben we geluidsdichte koptelefoons voor wanneer een leerling last heeft van
omgevingsgeluid.

Reminder
De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom in de klas en ’s middags vanaf 13.05 uur op het
schoolplein. We willen graag om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.



Startgesprekken
In de week van 5 september wordt u uitgenodigd op PARRO om een afspraak te maken voor
een startgesprek met de leerkracht(en). Het gesprek is bedoeld als wederzijdse kennismaking
en het delen van wetenswaardigheden over uw kind. Ter voorbereiding van het gesprek kunt
u denken aan: leuke en sterke punten van uw kind, waar kan uw kind extra aandacht of hulp
bij gebruiken, veranderingen in de thuissituatie.

Zelftesten
We kunnen op school nog in beperkte mate zelftesten aanvragen. Het advies is om een
zelftest te doen bij symptomen van corona zoals verkoudheid, benauwdheid of koorts.
Komende vrijdag krijgen alle kinderen 3 testen mee naar huis. Mocht u ze niet gebruiken,
laat dit dan even weten zodat we er een ander een plezier mee kunnen doen.

Jaarkalender
Net als vorig jaar zal de jaarkalender zo nodig geactualiseerd worden tegelijk met het
uitkomen van de nieuwsbrief. Beiden staan op de website.

Jarigen
Saar is aanstaande zaterdag jarig, Jaydi komende zondag, Gijs de 30ste en Raaf is op 31
augustus jarig. Aivy viert haar verjaardag op 1 september, Pepijn op de 7de, Finn op de 14de en
Fylthen is jarig op 21 september.
Allemaal een gezellige verjaardag gewenst!

Agenda
Vrij 26 Kinderen krijgen 3 zelftesten mee naar huis
Zo 28 Dorpsfair op het plein in Zoelmond
Wo 31 Komt u helpen? Vanaf 13.30 uur hebben we hulp nodig om houtsnippers naar

de speeltoestellen op het schoolplein te sjouwen. Graag kruiwagens, scheppen
en emmers meebrengen.
Kunt u eerder hulp bieden? Ook dan van harte welkom: het onkruid onder de
toestellen moet nog verwijderd worden

Ma 5-9 Deze week startgesprekken met ouders. Uitnodiging volgt op PARRO
Wo 14-9 Schoolfotograaf. Vanaf 12.15 mogen jongere broertjes en zusjes op de foto.
Ma 26 Leescoach Anne komt in elke groep boeken promoten
3-10 Jeugdverpleegster Amanda van der Zee van de GGD komt op de Beatrixschool

in Buren.  Voor het maken van een afspraak: 088-1447111
5-10 Start kinderboekenweek thema Gi Ga Groen!
Di 11-10 Infobijeenkomst van groep 3 en groep 8 om 19.00 uur.

De andere groepen om 19.30 uur.
De algemene ouderavond is om 20.00 uur
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