
 

6 sept   informatieavond 
groep 8 

8 sept  groep 8 bezoekt PCC 
Oosterhout v 
techniek 

8 sept  informatieavond van 
groep 3 en 4 

9 sept  schoolreisje groep 
4,5,6 en 7 

9 sept  informatieavond 
groep ½ 

16 sept  start naschoolse 
grafitti lessen 

16 sept  schoolreisje groep 
1/2 
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Kijk voor de  
kalender of de 
laatste nieuwtjes 

op onze website. 
Of volg ons via 
Twitter. 

------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Nieuws van de directie 

Met het Waterspektakel openingsfeest, het spetterende 
theater Hilaria en de officiële ingebruikname van het 
watertappunt door burgemeester mevrouw Ten Bruggencate, 

is het schooljaar echt van start. Wat hebben we allen 
genoten! FEEST met hoofdletters. Woensdag a.s. staan we in 
De Uitkijkpost. Met dank aan allen die dit mogelijk hebben 

gemaakt. 

We zien de kinderen weer genieten van school, het samen 
leren en spelen. Tijdens de info avonden worden jullie 

geïnformeerd over het onderwijs aan zoon en/of dochter. Nu 
nog even contact via afspraak. Na 20 september mag wellicht 

de school open voor allen. Weet dat we open staan voor 
feedback. Vertel het ons als er een dilemma is. Vertel het ons 
als je ergens van geniet. 

Reminder: De lestijd vangt aan om 08.30 uur. De deuren 

gaan open om 08.20 uur. Eind vorig schooljaar hebben we 
jullie bericht dat de facultatieve dagen verlof niet meer 

geoorloofd zijn. We hanteren de strikte leerplicht richtlijnen 
met betrekking aanvraag vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek. Op het aanvraagformulier staat beschreven 

welk dit zijn. Voor extra vakantieverlof of vrije dagen wordt 
geen toestemming verleend. 

We treffen na schooltijd wel eens een fiets aan. Hangjongeren 

maken daar soms een feestje mee. Graag alert zijn of de fiets 
mee naar huis is. 
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GGD NHN verstrekt aan de school regelmatig nieuwsbrieven. Als je zelf door hen op de 

hoogte gehouden wilt worden kan je je aanmelden: communicatie-corona@ggdhn.nl 

Tot op dit moment zijn we erin geslaagd om elke dag onderwijs te verzorgen. Bij corona 
gerelateerde klachten van een teamlid zal hij/zij zich laten testen en kan er uitval van 

lesdagen ontstaan als er geen vervanging beschikbaar is. Wij informeren jullie natuurlijk 
per omgaande, dat kan ook op de ochtend zelf zijn. Als het jullie echt niet lukt om zelf 
voor opvang te zorgen, zoeken wij naar een oplossing. Wat betreft regelgeving rond 

schoolgaan kinderen met klachten zijn er geen veranderingen sinds het laatste protocol. 

 


