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Krabbel van de directie 

Wij zijn begonnen! 

Wat hebben wij een geweldige start van het schooljaar met elkaar mogen beleven. 

Leerkrachten, leerlingen en ouders stonden op en buiten het plein. Dat was een fijne 

ervaring, want wij moeten het met elkaar doen.  

Samen ben je de school, samen maken wij de school en samen beleven wij school. Ieder 

op zijn eigen wijze, maar allemaal met elkaar. 

De eerste week was weer even wennen voor iedereen. Waar moet ik naar binnen? Waar 

staat mijn beker? Wat mag ik mee naar school nemen? Moet mijn jas AAN de kapstok?  

Gelukkig went alles snel en heeft iedereen zijn draai gevonden. Zelf heb ik nog wat 

langer de tijd nodig. Alles is nieuw, ik mag nog zoveel ontdekken en dat ga ik de 

komende maand zeker doen. Ik ga de leerkrachten ontmoeten in een 1 op 1 gesprek, ik 

ga namen van de leerlingen oefenen, ik bekijk lessen, loop mee naar buiten en heb 

afspraken met stafmedewerkers van de stichting.  

Door de coronaregels is het nog niet mogelijk om u, de ouders, een hand te geven en 

elkaar te leren kennen. Nu is het een klein gesprekje bij het hek  

of via de telefoon. Hopelijk kunnen wij elkaar ook op bepaalde momenten ontmoeten. 

Mijn werkdagen zijn wisselend en flexibel. Op deze wijze ben ik regelmatig  

op verschillende dagen in de school. U kunt altijd via de mail of telefoon een afspraak 

met mij maken. Binnenlopen kan en mag ook, maar, op dit moment niet, als de kinderen 

naar binnen komen en naar huis gaan. 

Ik heb zin in de komende maand. Nog meer ontdekkingen doen! 

Groeten 

Saskia 
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Overblijven 

Ook de overblijf is weer begonnen en draait weer op volle toeren. Wellicht mag u zelf 
ook weer op kantoor aan het werk of bent u thuis werkzaam. 
De overblijf is een prachtige faciliteit om kinderen op school te laten  
lunchen als ouders niet thuis zijn. Overblijf is niet voor de lol of omdat een vriendje of 
vriendinnetje ook gaat. Ik snap dat het best prettig is als de kinderen op school  
eten, maar de druk op de overblijf wordt dan groter. Ik wil u vragen om alleen gebruik 
te maken van de overblijf als kinderen echt niet thuis kunnen eten.  

Wij moeten allemaal weer even in het ritme komen, maar wilt u er aan denken om 
tijdig aan- en af te melden voor de overblijf. Vergeet de gele brief niet in te leveren. 

 

Gym- & zwemrooster 

Dinsdag gym 13.50 – 14.35 groep 8 

 14.35 – 15.20  groep 7 
Woensdag gym 08.30 – 09.15 groep 3 

 09.15 – 09.55 groep 4A / 4B (om de 
week) 

Vakleerkracht LO 09.55 – 10.35  groep 5/6        (om de 
week) 

 10.35 – 11.15 groep 7 

 11.15 – 12.00 groep 8 

Donderdag gym 13.50 – 14.35 groep 4A/4B  (om de 
week)  ROTS en Water tot januari 

2022 
 14.35 – 15.20 groep 3 
Vrijdag gym 08.30 – 09.15 Groep 4B 

 09.15 – 09.55 groep 5        (om de week) 

 10.30 – 11.15 groep 4A 

 11.15 – 12.00 groep 6 

Donderdag Zwemmen (om 
de week) 

09.00 – 10.00 
 
14.00 – 15.00 

groep 6  Ouders brengen 
hun kind naar het 
zwembad (8.40 uur) 
groep 5 
 

 

Kalender 2021-2022 

In de bijlage kunt u de kalender vinden met alle vakantie- en studiedagen.  

Er zijn namelijk twee wijzigen toegevoegd ( t.a.v. een eerder  bericht in de 

Juliaandacht ), namelijk op 24 december 2021 en 15 juli 2022. 
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Er is er een jarig…….. 

In september zijn er weer veel kinderen jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en 

wij wensen jullie een fijne dag! 

Chiel(7), Cato (8), Mia (2A), Bink(4A), Julia (4A), Moos(8), Siebe (6), Liselotte (7), 

Maxwell (4A), Tatum (6), Jilian (6), Oliver (7), Jill (8), Veerle (5), Lola (4A), Jim 

(4B), Storm (8), Midas (7), Sam (4A),  

Zus (2C), Mette (8), Mel(3), Ramon(4A), Julot (2B) 

Nieuwe leerlingen  

Er zijn weer een heleboel nieuwe leerlingen bij ons gestart.  

Wij wensen jullie en hele fijne tijd op de JVS.  

“ De JVS, daar hoor jij nu bij!”  

 

 

Goed nieuws voor Daan  

Na overleg met de moeder van Daan Oud (gr 4) mag ik vertellen dat er veranderingen 

zijn in de pinda-allergie van Daan. Hij is nog wel allergisch voor pinda’s, maar veel 

minder dan voorheen. Ontzettend fijn voor Daan.  Kinderen mogen bij de overblijf vanaf 

nu ook weer pindakaas op brood meenemen. Daan zal daar geen hevige reactie van 

krijgen.  

Praatjes in de school 

Juf Saskia, jij bent toch de baas van de school nu? Dat kan ik zien, want je bent groot en je hebt 

een bril! 

(Tranen over de wangen bij een jonge leerling). Kan ik je helpen? Nee hoor, ik moet gewoon nog 

even wennen! 


