
 

 

 

                

                

  

  

Einde van een bijzonder schooljaar 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een 

bijzonder jaar. Daar hebben jullie als ouders, de leerlingen 

en wij als school ook de gevolgen van ondervonden. Een 

tweetal maanden niet naar school en (digitaal) 

thuisonderwijs voor de leerlingen. Inmiddels zijn alle 

kinderen gelukkig weer op school en lijkt het hier weer als 

vanouds. Toch ondervinden we met zijn allen nog steeds 

de gevolgen van de coronacrisisis. Dat zien we ook terug in 

het feit dat u als ouder de school niet in mag. Zolang de 1,5 

meter maatregel blijft bestaan, zal dit ook zo blijven. De 

ruimte in de gangen is te klein om de onderlinge afstand 

tussen volwassenen te waarborgen. Dat betekent dat we 

ook na de zomervakantie de leerlingen van de groepen 1-2 

buiten zullen opvangen. Dat verloopt inmiddels heel goed 

en we zetten het graag op dezelfde manier voort, zoals 

aangegeven in de Fiep app van 11 juni jl.  

Op 17 augustus heten we alle leerlingen weer welkom bij 

ons op school. De deuren zullen voorlopig nog om 8:15 uur 

open gaan. Met ouders van nieuwe kleuters is/wordt door 

de betrokken leerkracht een aparte afspraak gemaakt voor 

de eerste schooldag.   

Voor zover nu bekend blijven ook de richtlijnen van het 

RIVM zoals wij die op 17 juni aan u hebben gemeld van 

toepassing in het nieuwe schooljaar. Wij volgen deze 

richtlijnen strikt en vertrouwen op uw medewerking hierin. 

Wij hopen, net als u waarschijnlijk, dat de maatregelen 

niet opnieuw zullen worden aangescherpt. Mocht dit wel 

het geval zijn, dan informeren wij u daar bijtijds over.  

Wij wensen u en uw dierbaren een hele fijne 

zomervakantie! 

 

 

 

Hulpouders,  bedankt ! 

Wij willen alle klassenouders, luizenouders, ouders van de 

commissies, ouders die hebben geholpen bij activiteiten in de 

klas, ouders die hebben gereden naar uitjes en alle ouders die 

hebben geholpen bij andere zaken, bedanken voor hun fijne 

hulp en inzet.  
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 Start zomervakantie 

Donderdag 3 juli is de laatste schooldag voor de kinderen. 

Door de verruimde maatregelen kunnen wij bij mooi weer 

met alle leerlingen de vakantie inluiden. Dit doen wij op het 

schoolplein. Het is helaas niet mogelijk dat u als ouder hierbij 

aanwezig kunt zijn. U kunt uiteraard wel een kijkje nemen 

vanaf de stoep bij het parkeerterrein achter de school.  De 

ouders van leerlingen uit groep 1-2 kunnen hun kind daarna 

ophalen zoals afgesproken.  

 
7. Fietsen stallen 

8. Luizenzakken 

9. Werkboekjes mee naar huis 

10. Lokaalindeling 

11. Blote voeten/kabouterpad 
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Aanmelden/registratie broertjes en zusjes 

Wij willen heel graag meer inzicht in het aantal 

aanmeldingen van nieuwe kleuters voor de komende jaren. 

Derhalve willen wij u vragen uw jongere kind(eren), geboren 

ná 01-08-2017, alvast te registreren. U kunt hiervoor een 

mail sturen naar janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl. In de 

mail vermeldt u naam, geboortedatum en adres van uw 

kind(eren). Het betreft hier dus geen formele aanmelding, 

maar een registratie. Kinderen die in het schooljaar 2021-

2022 vier jaar worden, moeten worden aangemeld vóór 1 

april 2021.  

.  

 

Gevonden voorwerpen 

Op donderdag 2 juli (8:15 – 8:45 uur en van 14:00 – 15:00 

uur) staat aan de voorzijde van de school een tafel met 

daarop alle gevonden voorwerpen. Kledingstukken die niet 

worden opgehaald, worden door ons aan een goed doel 

geschonken.  

.  

 
Dronefoto’s van de groepen 8! 

Beide groepen 8 nemen anders dan anders afscheid van 
hun basisschooltijd. Hebben we normaal gesproken na 
afloop van de musical een gezellige avond met leerlingen, 
team en ouders, nu kon dat helaas geen doorgang vinden. 
Om toch iets bijzonders te doen, hebben we dit jaar 
dronefoto's van de beide groepen laten maken. Deze foto's 
zijn belangeloos gemaakt door                                             
Kevin Engelen Meester van                                       
Droneloket.                                                                                  
We wensen al onze leerlingen van                             groep 8 
veel succes op de middelbare school! 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Jaarkalender 2021 en studiedagen 

Omdat alle activiteiten van de jaarkalender in de ouderapp 

Fiep staan, hebben we besloten geen jaarlijkse kalender 

meer uit te geven. In de Fiep app zijn alle data actueel en 

wordt u er ook over geïnformeerd als er wijzigingen zijn. 

Ook op onze website vindt u alle activiteiten terug.  

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de vakantiedata 

vermeld. De studiedagen voor komend jaar zijn als volgt: 

Maandag 5 oktober 

Donderdag 26 november 

Vrijdag   27 november 

Maandag 15 maart 

De kinderen zijn op deze dagen vrij.  

Op donderdag 3 september is de informatieavond voor alle 

groepen. Tevens vindt de algemene ledenvergadering van 

de Oudervereniging plaats en stellen de MR leden zich aan u 

voor. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 

 

Fietsen stallen 

Afgelopen periode is het voorgekomen dat er fietsen die 

niet op slot stonden zijn weggenomen. Wij als school zijn 

daar niet verantwoordelijk voor. Wel willen wij u vragen de 

fiets van uw kind te voorzien van een goed slot. Dat 

voorkomt een hoop verdriet.  

Werkboekjes en schriften van uw kind 

Gedurende een schooljaar oefenen de leerlingen de leerstof 

in schriften of werkboeken, behorend bij een methode. 

Deze werkboekjes zijn bedoeld als inoefening en niet als 

toetsing. Dat betekent ook dat niet altijd alles wordt 

gemaakt of wordt nagekeken door de leerkracht. Vanaf 

groep 5 wordt door de leerlingen zelf ook nagekeken. Wij 

weten ook dat dat niet bij elke leerling zorgvuldig gebeurt. 

Dat is onderdeel van het leerproces van de leerling. Als 

leerkracht hebben we inzicht in de vaardigheden van de 

kinderen d.m.v. de methodetoetsen en middels, met enige 

regelmaat doch niet altijd, de verwerking van de leerstof in 

de werkboeken/schriften. Omdat leerlingen aangeven dat ze 

het wel op prijs stellen als het verwerkingsmateriaal mee 

naar huis gaat als het niet meer gebruikt wordt, geven we 

de werkboeken en schriften aan het eind van het schooljaar 

mee. Wij willen daar nog aan toevoegen dat het voor uw 

kind niet fijn is als hij/zij thuis van u de niet verwerkte 

oefenstof moet maken. Leren en oefenen doet uw kind bij 

ons op school. 

Buitenschoolse opvang leerlingen groep 1/2 

na de vakantie 

Maakt u voor uw kind(eren)in groep 1/2 gebruik van 

naschoolse opvang, dan vragen wij u aan de leerkracht(en) 

kenbaar te maken op welke dagen dat is. U ontvangt in de 

laatste week voorafgaand aan de start van het nieuwe 

schooljaar een link naar een formulier waarop u dit kunt 

aangeven.  

Voor incidentele naschoolse opvang kunt u de leerkracht 

een mail sturen.  

Voor leerlingen vanaf groep 3 gaan wij ervan uit dat de 

leerlingen zelf weten dat ze na schooltijd worden opgehaald 

door/verwacht worden bij een naschoolse opvang.  

 

De luizenzakken en BSB tassen gaan 

mee naar huis. U kunt de luizenzak 

wassen. Op de eerste schooldag nemen 

alle leerlingen hun luizenzak weer mee. 

Is de luizenzak kapot, dan kunt u geld 

meegeven voor een nieuwe:  € 2,50. 

Door alle eigendommen op school in 

de luizenzak te bewaren, raken er 

minder zaken zoek. 

 

mailto:janneke.vagevuur@stichtingpenta?subject=registratie%20leerling
https://www.roalddahlschool.nl/ag-17058-0/agenda


 

De leerlingen van groep 1 en 2 komen ook in het nieuwe 

schooljaar aan de achterzijde van de school binnen De 

broertjes en zusjes die in groep 3 en 4 zitten mogen ook aan 

de achterzijde naar binnen. Alle andere leerlingen komen via 

de hoofdingang de school binnen ( aan de kant van de 

Kreek).  

Lokaalindeling schooljaar 2020-2021 

In het nieuwe schooljaar zitten de kleutergroepen bij elkaar 

aan de achterzijde van de school. De groepen 3 zitten 

beneden voorbij de klapdeur. Samen met de nieuw te 

vormen 2 E groep (per 1-1- 2021) kunnen zij op deze wijze 

nog beter vorm geven aan de vloeiende overgang naar 

groep 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabouter-blote voeten pad 
Op donderdag 26 juni hebben de leerlingen van groep 1-2 

onder begeleiding van leerlingen uit de bovenbouw het 

blote voeten/kabouterpad gelopen in de natuurtuin. Op 

blote voeten door modder/aarde/houtsnippers, over een 

boomstam, kortom allemaal verschillende materialen 

ervaren met je blote voeten. Na het pad was er uitleg door 

een imker. De kinderen hebben ervan genoten! Op onze 

website treft u meer foto’s aan.  

 

https://www.roalddahlschool.nl/nw-17058-7-3793932/nieuws/kabouter-_blote_voetenpad.html?page=0

