
Eerste  nieuwsbrief schooljaar 2021-2022 

Data: 

Maandag 23 augustus: eerste schooldag nieuwe schooljaar 

Vrijdag 3 sept: Techniek groep 7/8 op RSG Wolfsbos  

Donderdag 9 september: studiedag team, alle leerlingen vrij                                              

Woensdag 29 sept: start Kinderboekenweek: Thema: Worden wat je wilt. 

Vrijdag 8 okt: techniek groep 7/8 op RSG Wolfsbos 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

 

Bekend: 

Studiedagen team, alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 16 november 2021 

Donderdag 10 februari 2021=2 

Dinsdag 17 mei 2022 

Donderdag 30 juni 2022 

 

Studiemiddag Bijeen: 

Woensdag 19 januari:  alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

We gaan weer starten: 

Nog een paar dagen dan start het nieuwe schooljaar.  

We hopen dat het met  iedereen goed gaat en er op  een fijne 

vakantie terug gekeken kan worden! 

Maandag  zien we elkaar weer bij het hek van het schoolplein. 

We gaan er een leuk en natuurlijk leerzaam schooljaar van maken! 

 

Coronaregels:  

Ook bij de start van dit schooljaar hebben we nog met een aantal 

coronaregels te maken. 

Zo blijft de 1,5 m gehandhaafd  en dat betekent voor onze school dat we 

het beleid houden dat ouders de kinderen brengen tot het hek van het 

schoolplein. 

De kinderen gaan zelf de school in. De leerkrachten van groep 1,2,3 zijn van 8.15-8.30 uur op 

het plein. 

Dus, een zelfde organisatie als voor de zomervakantie. 

De 1,5 m regel laat nu wel toe: 

- dat ouders van leerlingen die voor het eerst naar school gaan even met hun kind mee de 

school in kunnen,  

- ouderhulp binnen de school op kleine schaal weer kan plaatsvinden, mits we de 1,5 m 

kunnen handhaven (denk hierbij aan helpen met de bibliotheek, luizencontrole e.d.) 



- individuele gesprekken van ouder-leerkracht kunnen na schooltijd op school plaatsvinden, 

maar kan ook altijd nog digitaal. 

 

Anders dan voor de vakantie is het “snottebellen beleid”: kinderen van 0-12 jaar die alleen 

verkouden zijn, mogen gewoon naar school. Hebben de kinderen daarnaast klachten als 

benauwdheid, veel hoesten en niezen dan blijven ze thuis. 

 

Ook anders is dat als een gezinslid corona gerelateerde klachten heeft, het kind gewoon 

naar school mag. 

 

Heeft een gezinslid corona dan blijft het kind ook thuis, tenzij het immuun is: geheel (2 

prikken) gevaccineerd, corona binnen 6 maanden heeft gehad of corona heeft gehad en 1 x 

gevaccineerd is. 

 

In bijgevoegde nieuwe versie van de Beslisboom en de nieuwste versie van het Protocol van 

de PORaad kunt u dit allemaal teruglezen.  

 

Twijfelt u of uw kind wel naar school kan/mag, neem dan vooraf  altijd even contact op 

met  school! 

 

Kanjerweken:  

Nieuw schooljaar, nieuwe groepen, nieuwe leerkracht voor een aantal 

kinderen en dus weer wennen aan elkaar. 

De eerste twee weken staan in het teken van de Kanjertraining. We 

noemen dit dan ook de Kanjerweken. En, natuurlijk wordt er het hele 

schooljaar aandacht besteed aan de kanjertraining, want we zijn 

tenslotte een Kanjerschool 

 

 

Gymles: 

Ook dit jaar hebben de kinderen op maandag gymles van meester Dick Zwiers: 

Groep 1,2,3 is de eerste groep die om 8.30 uur met de bus naar Pesse gaat. 

Daarna volgen groep 4,5 en als laatste 6,7,8. 

Verzoek van meester  Dick: 

- gymschoenen aan 

- lang haar in een staart 

- geen sieraden om 

-  

Groep 4 t/m 8 start met de eerste gymles op maandag 23 en groep 1,2,3 op maandag  30 

augustus 

 



 

Gezonde School: 

We zijn een gezonde school en dat houdt in dat we een beleid op voeding 

hebben, u niet onbekend. 

Dit beleid  is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd. 

Geen nieuwe dingen, maar even een opfrisser voor iedereen! 

 

 

Klasbord: 

Bijgevoegd in mail de  instructies voor het installeren van de nieuwe Klasbord Ouderapp. 

Let op! De codes die u moet invoeren zijn veranderd. 

Dus, heeft u de app al eerder geïnstalleerd, dan moet u toch nog de nieuwe code invoeren. 

De code van  groep 1,2,3: GRDFLERALK 

En van groep 4 t/m 8: GCGRREMJHT 

De laatste stap is het toelaten. Dit wordt door de school gedaan. Hierdoor blijft het een 

besloten groep. 

Succes met de installatie van de app! 

 

Oud papier:    

Ook in het nieuwe schooljaar doen we een beroep op u om te helpen met het 

ophalen van het oud papier.  

Door 6x in het jaar i.s.m. Virol het oud papier op te halen kunnen we de 

ouderbijdrage  op laag mogelijk houden! 

 

Voor de vakantie was nog niet het hele rooster voor 2021-2022 bekend, maar nu wel. 

Ook bijgevoegd bij deze nieuwsbrief is het rooster 2021-2022, waarin u kunt zien wanneer u 

bent ingedeeld om 1x per jaar te helpen met het ophalen van het oud papier. 

 

Zoals wellicht bekend is het tijdstip van ophalen veranderd. 

Dit i.v.m. het Rijtijden/Arbeidstijden Wet Chauffeurs 

De start is nu om 17.45 uur vanaf school. 

 

Rooster ophalen oud papier sept.-dec. 2021: 

 

Dinsdag 31 Augustus 2021 

Robin van Schie  

Marco Grit  

Richard Driessen  

Chris Weerman  

 

Dinsdag 9 November 2021  

Roy Marissen  

Henry Stuifzand  

Jan Kats  

Bjorn Heins 

 

Alvast bedankt voor uw hulp! 



Nog maar een keer: 

Vakantierooster 2021-2022: 

Vakantie Periode  

Herfstvakantie 18 tot en met 22 oktober 
 

Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 
2022 

 

Voorjaars-
vakantie 

21 tot en met 25 februari 2022 
 

Goede Vrijdag en  

Pasen   

15 april 2022  

18 april 2022 

 

Meivakantie, 
inclusief 
Koningsdag 

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 
 

Pinksteren                 6 juni 2022  

Zomervakantie 18  juli t/m 26 augustus 2022  

 

Groepsindeling 2021-2022: 

Dag: 
 
8.30-14.00 uur 

Groep 1,2,3 
Start: 13 
leerlingen 

               Groep 4 t/m 8 
           Start: 29 leerlingen 

Opm: 

 Groep 1,2,3 Groep 4/5 Groep 6,7,8  

Maandag Juf Dena Juf Kim Juf Rosa Alle groepen 
hebben ’s 
ochtend gym van 
meester Dick 

Dinsdag Juf Dena Juf Kim Juf Rosa  
 

Woensdag Juf Dena Juf Kim/ 
juf Paulien 

Juf Cindy Juf Kim en juf 
Paulien om de 
week op 
woensdag 

Donderdag Juf Karin Juf Paulien Juf Cindy 
 

Juf Kim: IB 

Vrijdag Juf Karin Juf Paulien  Juf Cindy 
 

 

- Meester Jan (technisch onderwijsassistent): ondersteuningsuren Techniek 

- Juf Jennita ( onderwijsassistent) : ondersteuningsuren groep 4-8 

 



Een kijkje in de school: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
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 22 september en 27 oktober  2021. Wel graag even 

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

 

Fijn weekend en tot maandag!                                                 

Team obs De Zandloper                                                                                              


