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 Datum: 2 september 2022, Nr. 1 

 

 

 

Donderdag 15 september – Naomi Brouesse 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Start nieuwe schooljaar  

A.s. maandag 5 september gaan we beginnen aan het nieuwe schooljaar. Het schoolteam heeft zich 
in de zomervakantie weer helemaal opgeladen en we hopen dat ook u mooie vakantieweken achter 
de rug heeft. Afgelopen week hebben we op school voorbereidingen getroffen voor het nieuwe 
schooljaar; we hebben er zin in! A.s. maandagmorgen hopen we iedereen te verwelkomen op onze 
mooie dorpsschool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2 

 

 

Agenda 
 

Maandag  05-09 Eerste schooldag 
Donderdag 08-09 Schoolfotograaf 
Donderdag 12-09 Week van de startgesprekken 
Dinsdag 13-09 Groep 6/7/8 gaat naar Fizi-theater (Film by the Sea) 
Woensdag 14-09 Groep 1/2/3 gaat naar Fizi-theater (Film by the Sea) 
Vrijdag  16-09 De volgende Kletskop 
Dinsdag  20-09 Groep 4/5 gaat naar Fizi-theater (Film by the Sea) 
Vrijdag  30-09 Volgende Kletskop 

 
 

Studiedagen (de leerlingen zijn dan een hele dag vrij) 

Maandag  27 februari 2023 
Vrijdag   30 juni 2023 
 

Studiemiddag: 

donderdagmiddag  20 oktober 2022 
 
De middag voor de kerst- (23-12-2022) en zomervakantie (14-07-2023) zijn de kinderen ’s-middags 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 

 

Schooltijden 
 

Onze schooltijden blijven in vergelijking met vorig schooljaar onveranderd. We blijven een 
continurooster hanteren. ’s Ochtends gaat de eerste bel om 8.25 uur en starten de lessen om 8.30 
uur. Om 12.00 uur eindigt de ochtendschooltijd (woensdag om 12.15 uur). Alle leerlingen blijven op 
school lunchen met hun eigen leerkracht. Uiteraard brengen zij wel hun eigen lunch mee. Na de lunch 
spelen zij een kwartier buiten onder toezicht van de pleinwacht. ’s Middags starten de lessen om 
12.30 uur. De eindtijd in de middag is om 14.30 uur. Woensdagmiddag zij alle leerlingen vrij. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. 
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Schoolfotograaf 
 

Graag willen we u informeren over de schoolfotograaf. 
Onze schoolfotograaf Katja van Noort zal in de eerste 
schoolweek, op donderdag 8 september 2022, bij ons 
langskomen om de kinderen op de foto te zetten. Na 
schooltijd zal er ruimte zijn om broertje(s) en zusje(s) die 
niet bij ons op school zitten ook op de foto te laten gaan. 

 
 
 
Verschijnen van De Kletskop 
 

Ook dit schooljaar zal De Kletskop weer om de week verschijnen. Via De Kletskop houden we u op de 

hoogte van allerlei schoolse zaken. De 2e Kletskop van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 16 

september a.s. In de weken dat er geen Kletskop verschijnt, zullen we u via de Parro-app op de 

hoogte houden over allerlei schoolse zaken.  

 

Binnenkort gaan we ook ‘experimenteren’ om de agenda-items (zie het begin van deze Kletskop) in 

Parro te zetten, zodat u de data van alle schoolse activiteiten altijd bij de hand heeft.  

Gymtijden 

Hieronder vindt u de gymdagen van de verschillende groepen, 

zodat u en de leerlingen weten wanneer de gymspullen op 

school moeten zijn. Groep 1-2-3: maandag en donderdag; 

Groep 4-5: dinsdag en donderdag; Groep 6-7-8: woensdag en 

vrijdag. 

 

Startgesprekken groepen 4 t/m 8 

In het nieuwe schooljaar zal er in groep 4/5 en groep 6/7/8 voor iedere leerling met 
ouder(s)/verzorgers een startgesprek worden ingepland. Het startgesprek is bedoeld om een goede 
start met elke ouder/verzorger te maken. Het doel van het startgesprek is dat u als ouder(s)/ 
verzorger(s) mag vertellen over uw zoon(s) en/of dochter(s). Zo kunnen wij uw kind(eren) beter leren 
kennen en weten we wat we dit jaar kunnen doen om uw kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden.  

Deze startgesprekken staan in de tweede week na de zomervakantie gepland op de maandagmiddag 
en -avond (12 sept), dinsdagmiddag (13 sept) en donderdagmiddag- en avond (15 sept). 

Op maandag 5 september zal de gespreksplanner in Parro worden geopend, zodat u een geschikte 
dag en tijdstip kunt aangeven. Ouders/verzorgers ontvangen komende week een formulier ter 
voorbereiding op het gesprek. Op dit formulier staan onderwerpen die we tijdens het gesprek 
kunnen bespreken.  

Voor groep 1/2/3 zijn er geen startgesprekken, omdat alle kinderen al bekend zijn bij de juffen. Er is 
tussentijds contact met ouders/verzorgers en u bent altijd welkom om even binnen te stappen. 
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Fruitdagen 

Ook in het nieuwe schooljaar houden we de “fruitdagen” 

erin. Dat betekent dat de leerlingen op dinsdag, woensdag 

en donderdag voor de ochtendpauze geen koek o.i.d. 

meebrengen, maar een stuk fruit of groente. Uiteraard 

zouden wij het toejuichen als u op de maandagen en 

dinsdagen uw kind(eren) ook een gezond tussendoortje 

meegeeft. Wij stimuleren onze leerlingen om gezond te eten. 

Het geeft hen de energie om goed te functioneren op school. In de bijlage bij deze Kletskop vindt u 

ons “eten en drinken protocol”.  

Dit schooljaar start het schoolfruitprogramma gelijk in de eerste schoolweek. De kinderen krijgen 

volgende week achtereenvolgens kiwi, appel en peer. 

 

Oortjes 

Zoals u weet, werken wij op school regelmatig met Chromebooks. Om elkaar 

niet te storen, hebben de leerlingen soms oortjes in of een koptelefoon op. 

I.v.m. de hygiëne adviseren we om de leerlingen van groep 4 t/m 8 hun eigen 

“oortjes” mee te laten brengen van thuis. Deze “oortjes” blijven steeds op 

school, zodat ze niet vergeten kunnen worden. 

 

Parkeren bij school 

Het komt van tijd tot tijd voor dat er bij het halen en brengen van de kinderen weinig ruimte bij 

school beschikbaar is om auto’s te parkeren. Auto’s worden dan soms gedeeltelijk op het trottoir 

gezet; vaak ook in de bocht bij de Heshuizenstraat. Dat zorgt soms voor onoverzichtelijke 

verkeerssituaties. Wij willen u vragen om alert te zijn m.b.t. de verkeersveiligheid rondom de school. 

Tenslotte moeten we samen waken over de veiligheid van onze kinderen. 
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Schoolvakanties 2022-2023 
 
Herfstvakantie    ma   24-10-2022 t/m 28-10-2022  
Kerstvakantie:    ma   26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie   ma   20-02-2023 t/m 24-02-2023 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag vr     07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie    ma   24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna do    18-05-2023 t/m 19-05-2023 
2e Pinksterdag    ma   29-05-2023 
Zomervakantie 2023   ma   17-07-2023 t/m 25-08-2023 

 

 

 

 

 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Welkom! 

Maandag starten we met het nieuwe schooljaar! De klas is klaar en de juffen 

hebben er heel veel zin in. We starten met 20 kinderen. Groep 1 heeft 4 

kinderen, groep 2 8 kinderen en groep 3 ook 8 kinderen. 

De eerste schooldag worden de kinderen buiten door de juffen ontvangen. Dan 

gaan we met zijn allen tegelijk naar binnen. Wilt u daar op blijven wachten, mag 

dat natuurlijk!  

 

We hebben een nieuwe leerling, Mila Cappelli, zij komt gezellig bij ons in groep 3. We wensen haar 

veel plezier bij ons op school!  

Zusje geboren 

Hiep hiep hoera, Djezlin heeft er een zusje bij! Van harte gefeliciteerd!  
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Schoonmaak  

De klas is in de vakantie schoongemaakt. Het speelgoed moet nog. Wie wil ons helpen met het 

schoonmaken hiervan, zodat de kinderen weer met schoon materiaal kunnen spelen? We zullen 

bakken buiten neerzetten voor wie thuis wat wil schoonmaken. Er kan ook op school schoongemaakt 

worden onder schooltijd. Graag zelf een emmer, doekje en sop meenemen.  

Alvast heel erg bedankt! 

Meenemen naar school 

Groep 3 heeft een eigen koptelefoon voor de Chromebooks nodig. Willen jullie hier zo snel mogelijk 

voor zorgen. Groep 1 en 2 werkt ook wel regelmatig op een Chromebook. Wie het fijn vindt mag ook 

een koptelefoon meenemen naar school. 

Ook zien we graag voor donderdag de gymtas weer terug op school! Kijkt u nog even na of de 

schoenen nog passen? 

Brief aanvullende gegevens 

Volgende week krijgt uw kind een kopie van de ooit ingevulde brief met 

aanvullende gegevens mee naar huis. Wilt u even controleren of alles nog klopt en 

de brief weer mee terug geven naar school? Het rapport mag dan ook weer mee 

naar school ☺  

 

Nieuws uit groep 4-5 

Hallo alle kinderen en beste ouder(s) en verzorger(s) van de Klimop!  
Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Vast wel! 
Ik heb het fantastisch gehad, mooi weer, lekker uitgerust en heb nu weer veel zin om aan een gezellig 
en leerzaam schooljaar te beginnen met groep 4/5.  
Groep 4 heeft momenteel 9 leerlingen en groep 5 heeft ook 9 leerlingen, samen 18 leerlingen in 
groep 4/5 dit schooljaar.  
 
 
Niet vergeten:  

- De schoolfotograaf komt aanstaande donderdag 8 september.   
- Gymtassen weer mee naar school.  
- Iedere leerling zorgt zelf voor een goede koptelefoon.  

 
De gymlessen zijn iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur.  
 
Schooltuin: In de zomervakantie werd de schooltuin bijgehouden door Bianca en Richard. Hierbij wil 

ik de schooltuinouders Bianca en Richard bedanken voor de hulp in de zomervakantie.  

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag via Parro. Komende week volgt meer informatie en 
nieuws uit groep 4/5 via Parro. Voor nu een heel fijn weekend en we zien iedereen graag 
maandagochtend weer op school. Tot maandag!  
 
Groetjes meester Tim 
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Groep 6-7-8 

 

Allereerst hopen wij dat u allemaal een fijne zomervakantie heeft gehad en goed bent uitgerust. Dit 
schooljaar staat juf Isabel op maandag tot en met vrijdag voor de groep. Op maandag worden we 
ondersteund door juf Franny. Juf Franny zal in de ochtend een groep overnemen; juf Isabel geeft les 
aan de overige twee groepen. Dit schooljaar start juf Isabel met de opleiding tot schoolleider. Voor 
deze studie zal zij op maandagmiddag studieverlof opnemen. Juf Franny zal daarom op de 
maandagmiddag voor de gehele klas staan.  

 

Tips voor het nieuwe schooljaar: 

• In groep 6/7/8 werken wij met een huiswerkmap. De kinderen mogen een eigen map (graag 
23-ringsmap met (10) tabbladen) meenemen van thuis. Een agenda is ook belangrijk dit 
schooljaar. Het is de bedoeling dat de huiswerkmap en agenda iedere dag mee naar school 
genomen wordt. Zo zorgen we ervoor dat alle huiswerkbladen netjes in de mappen komen en 
verzorgd van en naar huis gaan. Met de agenda leren wij ons huiswerk plannen en registreren 
wij de behaalde resultaten. We plannen ons huiswerk per blok. Dit is ongeveer 4 weken. Zo 
worden grote onderdelen in stukjes gehakt, zodat we goed overzicht kunnen houden.  
Wilt u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de 
schooltas wordt meegenomen? 

• In de klas maken we veel gebruik van de chromebooks. Graag willen wij dat de kinderen eigen 
oordopjes of koptelefoon en/of computermuis meenemen. Dit vanwege de hygiëne en 
verantwoordelijkheid leren dragen voor het gebruik van eigen materialen. Het meenemen van 
een muis is ook toegestaan.  

• We hebben gemerkt dat veel kinderen het fijn vinden om een doosje met fineliners in hun 
laatje te hebben. We gebruiken deze veel tijdens de lessen. Mochten kinderen het fijn vinden 
om eigen fineliners te gebruiken, dan mogen deze van thuis worden meegenomen. 

• De gymlessen zullen plaatsvinden op de woensdagochtend en vrijdagmiddag. Bij gymnastiek 
is het dragen van sieraden en horloges niet toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen zelf 
maar ook voor de medeleerlingen. Het is verstandig om deze op de gymdagen thuis te laten. 
Graag zien we een staart of vlecht bij kinderen met lang haar. Wilt u de kinderen helpen 
herinneren aan een elastiekje? De kledingvoorschriften tijdens de gymlessen: een korte 
broek, een T-shirt en gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben. 
Wanneer het weer het toelaat, zullen de kinderen op het sportveld gaan gymmen. 

• We vinden het geen probleem wanneer de kinderen een flesje water op de tafel hebben 
staan. Af en toe een slokje mag best. Er moet alleen geen misbruik van de situatie worden 
gemaakt.  

• Wanneer uw zoon of dochter naar een tandarts, dokter, orthodontist of andere afspraak 
heeft onder schooltijd, dan zouden we graag via Parro een bericht ontvangen met datum en 
tijdstip.  
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Gymtassen  
Zou u aan de gymtas willen denken? Deze mag weer mee naar school (de 

nieuwe leerlingen krijgen nog een tas van De Klimop), zodat we op maandag 

bij slecht weer en op donderdag kunnen gaan gymmen in de gymzaal. 

 
 
Rapporten 

Er zijn al een aantal kinderen die het rapport hebben ingeleverd, maar we missen nog een heleboel 

rapporten. Graag ontvangen wij de rapporten zo snel mogelijk terug op school. 

 

 
 

 

 


