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Agenda  
 
Eerste schooldag nieuwe schooljaar : maandag 30 augustus 
Stamgroepavond bovenbouwgroepen : 2 september 
Stamgroepavond middenbouw  : Wolkenwoud, Boomhut: 7 september 

  Sterrenhemel: 8 september 
Schoolreis onderbouw   : 8 september 
Stamgroepavond onderbouw  : 9 september 
Bovenbouwkamp    : 15,16,17 september 
* Let voor de agenda ook op de berichten per groep in Parro! 
 
 

Bericht van het team 
 
Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen van voor de zomervakantie zijn helaas nog niet veranderd. Het coronaprotocol voor het 
basisonderwijs geldt tot 20 september. Het eind van de meeste coronamaatregelen lijkt gelukkig wel in zicht. De 
belangrijkste maatregel nu is de 1,5 meter. Je bent van harte welkom in school. Maar omdat we in onze smalle gangen, 
de hal en de lokalen al snel geen 1,5 meter tussen volwassenen kunnen houden, moeten we alleen wel voorkomen dat 
we met teveel in de school zijn. Daarom houden we bijvoorbeeld het halen en brengen nog even buiten. Overleg altijd 
eerst met de stamgroepleider als je als ouder de school in wilt komen voor bijvoorbeeld een gesprek. Verder zijn er op 
school geen beperkingen en kijken we uit naar 20 september als de 1,5 meter maatregel mogelijk ook vervalt. Dan 
kunnen ouders ook weer bij de vieringen zijn. Wat een mooi vooruitzicht. En vanaf 1 november zouden mogelijk alle 
coronamaatregelen vervallen. EINDELIJK. 
   
Geboorte Sebastian 
Bij Marc is in de zomervakantie een zoon geboren: Sebastian. Het is de tweede zoon van Marc en Jessica. Hij is een 
aantal weken voor de uitgerekende datum in het ziekenhuis geboren. Het is spannend, maar het gaat gelukkig goed. We 
feliciteren hen van harte met dit nieuwe leven. Veel geluk met elkaar! 
Tijdens het geboorteverlof van Marc zal Sammy-Jo hem vervangen. De meeste  
kinderen hebben al voor de zomervakantie met haar kennis gemaakt.  
Maandag 30 augustus zal ze samen met Marc in de groep zijn. De precieze  
verdeling van dagen horen de kinderen en ouders van Bee Happy van Marc. 
 
Parro 
De wens van ouders en school is om vanuit één kanaal te communiceren. Dat  
kanaal wordt Parro. Jullie kregen daar voor de zomervakantie al bericht over.  
Via de app van Parro komen voortaan alle schoolberichten en groepsberichten  
naar jullie toe. Let bijvoorbeeld de komende tijd op de berichten over de  
stamgroepavonden en het bovenbouwkamp. 
 
Schoolgids 
Jaarlijks wordt onze schoolgids vernieuwd. Daarin staan alle gegevens van  
school. De schoolgids vinden jullie op onze website bij: 
Onze school / Schooldocumenten.  
Dat is ook de plek waar alle andere beleidsstukken van school te vinden zijn.  
 
Schoolkalender 
Omdat we ervan uit gaan dat corona niet onze jaarplanning in de war gaat  
schoppen, hebben we besloten de traditie van de gedrukte schoolkalender weer  
voort te zetten. De komende weken krijgt jullie kind de schoolkalender mee naar  
huis waar die dan hopelijk bij jullie een mooi plekje krijgt. 
 
Afscheid Nicolet 
Als het zwangerschapsverlof van Nicolet op 28 september afloopt, maakt zij de  
overstap naar een Jenaplanschool in Zwolle. We nemen van Nicolet afscheid  
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tijdens de viering van 24 september. Als de coronamaatregelen dan versoepeld zijn, kunnen ouders die dat willen daarbij 
aanwezig zijn. 
 
Nieuwe collega’s 
We verwelkomen een groot aantal nieuwe collega’s op school. Om iedereen snel te leren kennen ontvangen jullie 
binnenkort een overzicht met foto’s van alle collega’s. 
 
We gaan er met elkaar een heel fijn schooljaar van maken! 
 
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


