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Van de directie 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Het schooljaar 2022-2023 is nog maar net begonnen en de eerste nieuwsbrief 
van dit schooljaar is er weer. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad.  
 
Afgelopen week hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Wij vinden het 
ontzettend waardevol om samen met u naar de ontwikkeling van jullie 
kind(eren) te kijken. Daarnaast vinden wij het belangrijk om tijdens deze 
gesprekken afspraken met elkaar te maken en verwachtingen uit te spreken. 
Met deze gesprekken komen onze kernwaarden Samen en Verantwoordelijk 
goed tot hun recht.  
 
Op 19, 20 en 21 september organiseren we inloopmomenten. Dit schooljaar zijn jullie op 19 en 20 
september a.s. van 15.15u tot 15.30u en op 21 september a.s. van 12.30u tot 12.45u van harte 
welkom om in de klassen te komen kijken.  
 
Op 22 september a.s. wordt de schoolreis georganiseerd voor de groepen 1 t/m 3. Ze gaan naar Kids 
Wonderland.  De groepen 4 t/m 7, Explora 4/5 en Explora 6 gaan op 23 september a.s. naar De 
Beekse Bergen. De schoolreis zal ongetwijfeld een heel leuke dag worden voor alle kinderen.  
 
Het was de afgelopen weken mooi om te zien dat de kinderen met veel energie en nog meer plezier 
zijn begonnen aan het nieuwe schooljaar. Dit belooft veel goeds! 
 
Ferry Holierhoek  
Daan van Loon 
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Van de kalender 

 
19, 20, 21 september  Inloopmiddagen 
22 september   Schoolreis groep 1,2 en 3 
23 september   Schoolreis groep 4, 5, 6, 7 en explora 4/5 en 6 
27 september   Informatieavond groep 3 
28 september   Informatieavond voorgezet onderwijs  
                                                            groep 7/8 inclusief Explora 
4 oktober    Informatieavond groep  ½ 
5 oktober    Start kinderboekenweek 
13 oktober   Boekenmarkt 
18 oktober    Studiedag: Alle kinderen vrij 

 

 
Informatieavond kleuters 
Vind je het fijn om elkaar als ouders in de groepen 0-1, 1-2A en 1-2B te leren kennen?   
Ben je benieuwd hoe een dag in onze kleuterklassen eruitziet?   
Ben je nieuwsgierig hoe kleuters leren vanuit spel?   
Heb je interesse in de manier waarop we de thema's in de onderbouw vormgeven?   
Wil je meer informatie over de activiteiten van de ouderraad, de MR en de 
ouderbetrokkenheidgroep?   
  
Voor al deze antwoorden en nog meer, zijn alle ouders van de kleuters van harte welkom op de 
informatieavond op dinsdagavond 4 oktober a.s.  
Tijdens de informatieavond in de groep, willen de leerkrachten graag met alle ouders kennismaken 
en  informeren over het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Je kunt als ouder vragen stellen, 
een kijkje nemen in het lokaal en kennismaken met andere ouders.   
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen.  
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Jullie hebben vast al enthousiaste verhalen gehoord van jullie kinderen over alle nieuwe dingen die 
het op school geleerd heeft. Iedere dag leren ze weer een beetje beter lezen en schrijven. Het leren 
lezen roept nogal eens vragen op: hoe gaat het leren lezen ook alweer? Hoe kan ik daar als ouder op 
inspelen? 
Graag willen wij al jullie vragen over het leren lezen, beantwoorden op dinsdagavond 27 september 
van 19:30 tot ongeveer 20:30 uur.  
 
Op deze informatieavond vertellen wij jullie over de dagelijkse gang van zaken op school en in de 
groep. We laten jullie zien hoe de kinderen leren lezen, rekenen en schrijven.  Ook gaan jullie zelf 
ervaren wat het betekent om te leren lezen. Bovendien geven we jullie tips voor het lezen thuis en 
informeren we jullie over leesmaterialen die gebruikt kunnen worden.  
 

Cultuurprogramma 
In week 2 van dit schooljaar is het cultuurprogramma weer gestart. Alle groepen zijn enthousiast en 
vol energie aan de gang gegaan met dansen. Tot aan de herfstvakantie wordt er door de groepen 
0/1, 1/2A, 1/2B, 3A, 3B, 4, 5 en 6 op maandag gedanst. De groepen 7 en 8 en alle Explora groepen 
zijn op dinsdag hun danskunsten aan het vertonen.   
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Kinderstralen 
De kop van dit schooljaar is er af. 
We zijn weer begonnen, dus dat betekent dat ook wij weer 
lekker bezig zijn met het bedenken van leuke activiteiten.  
We gaan nog lekker buiten spelen en ook nog een keer picknicken. Vanaf komende week starten we 
ook weer met het binnen spelen, zodat kinderen weer uit verschillende dingen kunnen 
kiezen. Werken met wol is het thema van komende week, maar er kunnen natuurlijk ook 
allerlei andere dingen gedaan worden.  
Vanaf komende week zullen we weer, samen met de kinderen, tosti’s gaan maken.  
Iedere klas komt aan de beurt We zullen dit op tijd aan de kinderen doorgeven. 
We gaan er weer  een super gezellig  en leuk jaar van maken. 
 
Groeten van Joyce  coördinator  Kinderstralen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


