
 

Nieuwsbrief oktober-december schooljaar 2021-2022 

Data: 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

Woe. 27 okt: PeutersBijeen 10.45-11.45 uur 

Do. 28 okt: schoolfotograaf (zie bijlage) 

Woe. 3 nov: Nationaal Schoolontbijt 

Woe. 3 nov: bezoek aan boerderij groep 1,2,3 (informatie via Klasbord) 

Do. 4 nov: Techniek gr. 6,7,8 in Ruinen (Hout) 

Di. 9 nov: Oud Papier 

Di. 9 nov: Zakelijke ouderavond met 2e deel informatie over  Coöperatief Onderwijs 

(uitnodiging na de herfstvakantie) 

Do. 11 nov: Sint Maarten ( 18.00 uur bij school) 

Do. 18 nov: Studiedag team: alle leerlingen vrij 

Vr. 3 dec: Sinterklaasfeest 

Di. 21 dec: Kerstdiner (info volgt nog) 

Vr. 24 dec. 12.00 uur: alle leerlingen vrij 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

 

Bekend: 

Studiedagen team, alle leerlingen vrij! 

Donderdag 10 februari 2021 

Donderdag 30 juni 2022 

Studiemiddag Bijeen: 

Woensdag 19 januari:  alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

Schoolbeleid halen en brengen van de kinderen: 

In overleg met kinderopvang Bij de meiden hebben we besloten dat  tussen 8.00-9.00 uur en 

14.00-15.00 uur ouders hun kind(eren)  tot bij het hek naar school/de opvang  brengen en 

ook bij het hek weer ophalen. 

Dus, dezelfde regel zoals u in de coronaperiode met de 1,5 m handhaving ook gewend was.  

Omdat dit verandering van beleid is, is dit met de MR-leden besproken en deze hebben met 

deze verandering ingestemd. 

 

Periode tussen herfst- en voorjaarsvakantie:  

Ons beleid was en is dat na de herfstvakantie  dat de kinderen 

rechtstreeks naar binnen gaan  als ze tussen 8.15-8.30 uur bij school 

aankomen. 

Mocht u nog even de leerkracht willen spreken, laat dit via uw kind dan 

even weten. 

U kunt natuurlijk ten alle tijden een afspraak na schooltijd met de leerkracht maken! 



 

Coöperatief Onderwijs:        

Vertrouwen, eigenaarschap en samenwerken zijn de 

uitgangspunten van ons onderwijs en sluiten dan ook erg 

goed aan bij Coöperatief Onderwijs. 

Wat Coöperatief Onderwijs precies inhoudt en hoe wij dit 

op onze school gaan vormgeven, daarover wordt u op 9 november in het tweede deel van 

de zakelijke ouderavond geïnformeerd. 

Na de herfstvakantie gaan we ermee starten. 

Mocht u uw kind o.a. horen over zijn/haar weektaak, level 1 t/m 8, zelf kiezen en  

werkplekken dan gaat dit over de andere manier, de coöperatieve manier. 

 

 

 
Ter info: 

Helaas krijgt niet iedereen een melding wanneer er een klasbord bericht is geplaatst of er 

een reactie is gegeven. 

Heutink werkt hard aan een oplossing van dit probleem. 

 

Een paar tips: 

Je telefoon niet op energiebesparing hebben staan 

Je telefoon niet op: niet storen hebben staan. 

 

Wanneer een app al langer niet is gebruikt gaat hij op sluimerstand.....bekijk dat even. 

 

Wat betreft de app zelf: 

Open de app, ga naar het klokje, en het wiel (instellingen) 

pushnotificaties: 

Zet beide opties aan: Zowel pushnotificatie als emailnotificatie. 

Met de tijd kan de email er waarschijnlijk weer af omdat ze dan het probleem gerepareerd 

hebben. 

 

Oud papier:    

Ophalen oud papier, dinsdag 9 november 2021, aanvang 17.45 uur vanaf 

school.: 

Roy Marissen  

Henry Stuifzand  

Jan Kats  

Bjorn Heins 

 

Alvast bedankt voor uw hulp! 



 

 

                                                        
Eén keer per maand op een woensdag (10.45-11.45 uur) zijn peuters (met hun 

ouders) welkom op de Zandloper!    

De eerst volgende zijn  woensdag 27 oktober, 24 november en 15 december   2021. 

Wel graag even contact opnemen met juf Dena of juf Karin (tel. School: 269837). 

 

Een fijne herfstvakantie!                                                 

Team obs De Zandloper                                                                                              


