
 
 

Agenda 

• Maandag 6 sept.  

Start 

weerbaarheids-

training gr. 6/7 

 

• Week 37 t/m 39 

Praktische 

verkeerslessen 

 

• Dinsdag 28 sept.& 

donderdag . 7 okt. 

Startgesprekken 

 

• 4 t/m 8 oktober 

Schoolpleinsport      

(ma, di, do) 

 

• Woensdag 6 

oktober 

Start 

Kinderboekenweek 

 

• Woensdag 13 

oktober  

Studiedag – Alle 

kinderen vrij! 

 

• 18 t/m 24 okt. 

Herfstvakantie 

 

 

 

Vakantierooster & vrije dagen  

Herfstvakantie 

18 – 1- 2021 t/m 24-10-2021 

Kerstvakantie 

27-12-2021 t/m 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 

28-02-2022 t/m 06-03-2022 

Goede vrijdag & Pasen 

15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 

25-04-2022 t/m 08-05-2022 

Hemelvaart 

26-05-2022 t/m 27-05-2022 

2e Pinksterdag 

06-06-2022 

Zomervakantie 

11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

Studiedagen 

Woensdag 13 oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Donderdag 17 februari 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

Dinsdag 7 juni 2022 

 

Roostervrije middagen 

 (12.00 uur vrij) 
 

Vrijdag 3 december 2021 

Vrijdag 22 april 2022 

Vrijdag 8 juli 2022 

 

 

 

 

 

Informatie nieuwe groep 

Via de leerkracht van uw kind 

ontvangt u morgen via 

SchouderCom een informatieblad 

met daarin belangrijke informatie 

over de groep.  

De informatie die hierop 

beschreven staat en ook uw kind 

betreft, is ook in de klas met de 

kinderen besproken. 

Blink Lezen 

Dit schooljaar starten we in groep 4 

t/m 8 met Blink Lezen. Blink Lezen is 

een geïntegreerde methode die 

technisch lezen, begrijpend lezen en 

vrij lezen in samenhang aanbiedt. 

De leesthema’s zijn gekoppeld aan 

de thema’s van Blink Geïntegreerd, 

zodat in dezelfde periode rondom 

hetzelfde thema gewerkt wordt. 

Hierdoor kunnen kinderen hun 

kennis en woordenschat nog meer 

verrijken en verdiepen. De methode 

biedt motiverend lesmateriaal 

waarbij leesbeleving op 1 staat. 

Kijk op www.blinklezen.nl voor 

meer informatie. 

 

 

 

http://www.blinklezen.nl/


 

Halen en brengen van uw 

kind(eren) 

Volgens het Corona- protocol van de 
PO-raad, zijn ouders onder bepaalde 
voorwaarden weer welkom in de 
school. Uiteraard moeten zij geen 
klachten hebben en bij binnenkomst 
de gezondheidscheck middels de QR-
code doen. Volwassenen moeten 
nog steeds 1,5 meter afstand van 
elkaar houden. 
  
Om de rust in de school te bewaren 
en bij binnenkomst de kinderen de 
gelegenheid te geven rustig aan het 
werk te gaan, hebben wij in 
samenspraak met de MR besloten 
dat bij het brengen van de kinderen 
’s ochtends ouders op het 
schoolplein afscheid nemen. De 
kinderen gaan zelfstandig naar de 
klas. Natuurlijk een uitzondering 
daargelaten. 
  
Net zoals voor de vakantie gaan de 
kinderen op de begane grond 
(gr.1/2, gr.3/4 en gr.5/6) door de 
eigen buitendeur van het klaslokaal 
naar binnen en naar buiten. 
De kinderen in de lokalen op de 
eerste verdieping komen door de 
hoofdingangen naar binnen. 
  
De deuren gaan om 8.15 uur open 
en de school start om 8.30 uur. 
Kinderen hebben vaak wat tijd nodig 
om hun jas op te ruimen en tas leeg 
te maken. 
 
Wilt u daarom zorgen dat uw kind 
voor 8.30 uur in de school is? 

 

  
 

 

Om 14.45 uur worden de kinderen 
van de kleutergroep door de 
leerkracht naar buiten gebracht. 
U kunt bij het hek op uw kind 
wachten. De kinderen van groep 3 
t/m 8 komen zelfstandig naar buiten. 
 
Na schooltijd (14.45 – 15.00) krijgen 
de kinderen gelegenheid om een 
gemaakt werkje o.i.d. aan hun 
ouder(s) te laten zien. 
 
U bent dan welkom om even een 
kijkje te nemen in de klas van uw 
kind. Houd hierbij wel rekening met 
de geldende corona maatregelen. 
 
Wilt u een afspraak maken met de 
leerkracht van uw kind? Maak dan 
via SchouderCom even een afspraak, 
de leerkrachten checken hun mail 
dagelijks. 

 

Traktaties 

Is uw kind jarig?  

Dan maken wij er in de klas van uw 

kind natuurlijk een feestje van! 

Trakteren mag!       

Klassen rond doen wij nog niet. 

Wilt u bij de traktatie van uw kind 

ervoor zorgen dat dit een 

voorverpakte ‘Corona-proof’ 

traktatie is? 

Dat maakt het voor iedereen 

duidelijk en zo houden wij ons netjes 

aan de regels! 

 

 

 

Luizenzak  

 

Alle kinderen hebben dit jaar 
een nieuwe luizenzak 
gekregen. Is de luizenzak kwijt 
of kapot? De luizenzakken zijn 
op school te koop voor  € 4,00 
p/st.  

Stabilo pennen  

Vanaf groep 4 zijn de 
kinderen, afhankelijk van hun 
motoriek, er aan toe om met 
een pen te schrijven. Alle 
kinderen krijgen eenmalig een 
pen ( Stabilo) van school. 
Mocht uw kind de pen 
kwijtraken, of hij is stuk, dan 
kunt u zelf een nieuwe pen 
aanschaffen. Op school 
verkopen wij de pennen voor  
€ 6,50 p/st.   

Oordopjes 

Voor alle kinderen worden 
eenmalig oordopjes 
aangeschaft. Zij gebruiken 
deze tijdens de lessen van 
Snappet of bij het werken op 
de Chromebooks.  Mocht uw 
kind de oordopjes kwijt raken 
of ze zijn stuk, dan vragen wij 
graag zelf nieuwe aan te 
schaffen.Op school verkopen 
wij oordopjes voor € 5,00 per 
setje. 

 



 

Gesprekken 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

gesprekken.  De precieze data zijn terug te vinden 

in de jaarkalender op SchouderCom. 

28 sept. 
7 okt. 

Startgesprekken 
Groep 1 -8 

Alle ouders 
worden 
uitgenodigd 
 

15 feb.  
24 feb. 

Rapportgesprekken 
Groep 1-8 
 
Groep 8 definitief 
adviesgesprekken 
 

Alle ouders 
zijn welkom. 
 
Ouders & 
leerlingen zijn 
hierbij 
aanwezig 
 

23 juni 
28 juni 

Rapportgesprekken 
Groep 1-7 
 
Groep 7 
Voorlopig  
adviesgesprekken 
 
 
Groep 6  
Pré- 
adviesgesprekken 
 

Alle ouders 
zijn welkom. 
 
Ouders & 
leerlingen zijn 
hierbij 
aanwezig 
 
Ouders & 
leerlingen zijn 
hierbij 
aanwezig 
 

 

 

Verlofaanvraag 
 
Bij hoge uitzondering en onder 
voorwaarden kunt u bijzonder verlof 
aanvragen voor buiten de vakanties. 
U kunt deze voorwaarden vinden op 
de website www.schapendel.nl  bij 
informatie, onder het kopje 
verlofregeling.  
 
Hier vindt u ook het verlofformulier. 
Wij verlenen geen verlof tijdens de 
toets periode (Cito-weken). 
 
Deze zijn van 17 januari t/m 4 
februari 2022 en 30 mei t/m 17 juni 
2022.  
 
 

 

Fruitdagen & Water  
Net als voorgaande jaren zijn de dinsdag en de 

donderdag fruitdagen. Wij gaan er vanuit dat 

op deze dagen ieder kind een stuk 

fruit/groente mee heeft als pauzehapje. Wij 

vragen u geen snoep mee te geven naar school.  

Iedere leerling heeft een waterbidon in de klas. 

Heeft u deze nog thuis liggen? Neem deze dan 

graag weer mee naar school.  Op deze manier 

willen wij kinderen stimuleren om water te 

drinken. Water is gezond, lekker en goed voor 

je lichaam. Water drinken bevordert de 

gezonde leefstijl!  

 

http://www.schapendel.nl/


Vanuit de Oudervereniging 

Omdat dit het begin van het 

schooljaar is, zullen we ons weer 

even voorstellen. 

De Oudervereniging bestaat op dit 

moment uit 12 ouders:  

Delia (Jim, groep 8), Karin (Koen 

groep 8, Loes groep 6), Anouk (Caz 

groep 8, Janou groep 6, Pelle groep 

4), Joan (Floris groep 8, Anna 

groep 6), Linda (Danique groep 7, 

Olivia groep 4), Colette (Daniël 

groep 5, Ruben groep 2), Lisette 

(Esther groep 5), Lieke (Lize groep 

2), Ian en Marit (Liv groep 8, Lexie 

groep 6), Anne (Sarah groep 7, 

Sam groep 5), Renske (Isabelle 

groep 7, Fenna groep 4, Kay groep 

3). 

Vanwege de lockdown en de 

geldende maatregelen zijn de 

activiteiten het afgelopen 

schooljaar wat anders verlopen 

dan verwacht. Daarom hopen we 

natuurlijk allemaal extra dat dit 

schooljaar alles weer ‘normaal’ zal 

zijn en dat we de activiteiten weer 

wat uitbundiger/uitgebreider 

kunnen doen.  

Van 6 t/m 17 oktober is de 

Kinderboekenweek, deze laten we 

natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan! Wat we in die week van plan 

zijn horen jullie later. 

We kunnen al wel verklappen dat 

de mini-bieb van juf Sanny die 

week geopend zal worden.  

 

Tijdens haar afscheid vorig 

schooljaar heeft juf Sanny een 

mini-bieb cadeau gekregen. Deze 

zal op het kleuterplein worden 

opgehangen en alle kinderen (en 

jullie als ouders natuurlijk ook) 

kunnen hier een boek lenen en/of 

een ander boek terug zetten. Zo 

kan iedereen lekker lezen! 

We hebben er zin in om dit jaar 
weer leuke activiteiten voor de 
kinderen te organiseren! 

Binnenkort kunt u via 
SchouderCom een mail verwachten 
waarin wij het verzoek doen om de 
vrijwillige ouderbijdrage van €35,- 
te voldoen. 

Mede door uw bijdrage kunnen we 
de activiteiten die wij organiseren 
voor uw kind tot een succes 
maken! 

 

 

 

 

Contactgegevens SchouderCom 

Wilt u, naast het controleren van 
de toestemmingsvragen in 
SchouderCom, ook even kijken of 
uw adresgegevens en 
noodnummers nog goed in 
SchouderCom staan? 

 

 

Omgangsnormen 

 

 

 

Een veilig leef- en werkklimaat is 

van groot belang bij ons op 

school. 

Vandaar dat wij ons houden en  

elkaar aanspreken op 

onderstaande schoolafspraken. 

 

• Wat ik doe is goed 

voor de groep 

 

• Ik respecteer de ander 

hoe hij is 

 

• Ik doe mijn werk zo 

goed als ik kan 

 

• Ik zorg goed voor 

mijzelf, school, 

materiaal en mijn 

omgeving 

 

 


