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We gaan bijna weer beginnen! 
De een kijkt er naar uit en voor de ander kan de vakantie niet lang genoeg duren, 
maar komende maandag gaan we weer starten! Afgelopen week hebben alle 
leerkrachten hard gewerkt om alle lokalen in orde te maken. Tafels en stoelen 

klaargezet, naamkaartjes gemaakt, schriften geschreven, nieuwe potloden 
klaargelegd... We zijn er klaar voor! Klaar om samen met jullie er een fantastisch jaar 

van te maken!  

Als cluster Etten-Leur, De Vincent en De Klankhof, hebben we afgelopen donderdag 

afgetrapt. Eerst per school vergadert en daarna, onder het genot van een 
gezamenlijke lunch, de vakantieverhalen uitgewisseld. Cluster Etten-Leur is klaar om 
te beginnen!  

 

Opening schooljaar 

Maandag zal er op het plein een kleine gezamenlijke opening zijn. De leerlingen 

mogen allemaal naar het schoolplein toekomen vanaf half negen. (dus niet bij de 
schuifpuien) Na afloop gaan de leerlingen met de leerkracht naar de klas. U mag 

als ouder even meelopen om uw kind af te zetten als u dat wilt. Op 14 september is 
er een kijk-in-de-klas-moment en kunt u uitgebreider in de klas kijken.  



Kalender/schoolapp 
De kalender voor het nieuwe schooljaar is klaar. Komende week zullen deze 

meegegeven worden aan de oudste van het gezin.  
In de nieuwsbrief voor de vakantie heeft u de vakanties en de vrije dagen al 

doorgekregen. In de kalender vindt u, naast de vakanties en vrije dagen, ook de 
belangrijkste activiteiten voor het komend jaar. Deze maken we een schooljaar 

vooraf, dus gaande het schooljaar kan er weleens wat veranderen. Mocht dit zo zijn 
dan wordt dit in de nieuwsbrief aangegeven.  
Ook kunt u in de basisschoolapp de kalender terugvinden.  

Klassenouders 
Voor iedere groep zijn wij op zoek naar 1 of 2 klassenouders. Deze klassenouder 

vormt een brug tussen de leerkracht en de ouders. Zo helpt een klassenouder 
eventueel bij het zoeken naar ouders die mee willen helpen bij activiteiten. Mocht u 
het leuk vinden om deze taak op u te nemen dan kunt u contact opnemen met de 

leerkracht van uw zoon/dochter.  

Communicatie 
Zoals u van ons gewend bent zullen wij ook komend jaar op verschillende manier 
communiceren. Algemene brieven worden via de mail verstuurd. Gaat het over uw 

zoon/dochter dan zullen wij dit via de mail een afspraak maken of telefonisch 
contact opnemen. Foto's, leuke weetjes of vragen vanuit de leerkrachten voor de 
gehele klas worden gedaan via de basisschoolapp. Mocht u deze nog niet op uw 

telefoon hebben, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk downloaden? Voor vragen 
hierover kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.  

Gymrooster 

 11:10-12:00 13:30-14:15 14:15-15:00 

Maandag  Groep 1/2A en 5/6 Groep 3 en 4 

Dinsdag Groep 7 Groep 4 en 1/2B Groep 8 en 3 

Woensdag    

Donderdag  Groep 1/2A en 1/2B Groep 5/6 en 7 

Vrijdag   Groep 8 

 

Startgesprekken 
Op woensdag 7 september gaat het ouderportaal van de basisschoolapp open om 
een afspraak in te plannen voor de startgesprekken. Deze zullen op school 

plaatsvinden. Leerlingen van groep 5 t/m 8 worden hierbij verwacht. Voor de 
leerlingen uit groep 1t/m 4 ligt de keuze bij de ouders.  

Gouden Weken 
De eerste 6 weken na de zomervakantie besteden wij in de klassen extra aandacht 

aan de groepsvorming van de klas. We gebruiken hiervoor de methode ‘De 
Vreedzame School'. Daarnaast zorgen we iedere dag voor 
groepsvormingsactiviteiten. Dit kunnen samenwerkopdrachten zijn, maar ook een 

spelletje of samen dansen/zingen. U zult de komende weken vast foto's voorbij zien 
komen van deze activiteiten op de klassenpagina van de basisschoolapp.  
In deze eerste weken maken we de regels/afspraken en routines en oefenen we 
deze. Dit alles om er voor te zorgen dat we SAMEN er een mooi jaar van maken!   

Belangrijke data 



5 sept    Eerste schooldag 

6 sept    Meneer Paul jarig 

7 sept    Inschrijving startgesprekken 

14 sept   Kijk in de klas moment (8:30-9:15u) 

16 sept   Uiterlijk inleveren portfolio 

21 sept   Sportdag bij Achilles 

26 sept   Startgesprekken 

28 sept   Startgesprekken  


