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Krabbel van de directie 

Wat een geweldige zomer hebben wij gehad. Er zijn wel eens zomers die te veel regen 
bevatten, maar nu snakken wij (en de natuur) naar een paar flinke buien. Ik hoop dat 
jullie allemaal een fijne en gezellige zomer gehad hebben.  

Op school is er al veel beweging. Lokalen worden weer ingericht, nieuwe schriften en 
kladblokken klaargelegd, leerkrachten maken een jaarplanning en bereiden zich voor op 
het nieuwe schooljaar.  

Maandag 29 augustus om 8.20 uur komen alle leerkrachten naar buiten. Samen met alle 
leerlingen zullen wij dit schooljaar openen. Leerlingen zoeken de leerkracht op en de 
ouders blijven op afstand bij het hek. Niet vanwege corona, maar om de leerlingen de 
ruimte te geven om de klas te vinden en de juf en/of meester te zien. De kleuters 
verzamelen bij de graffitiwand (met het logo van de JvS).  

De eerste schoolweek wordt u door de leerkracht uitgenodigd om na schooltijd een 
kijkje te komen nemen in de klas van uw kind. Dan kunt u het lokaal bekijken en kan uw 
kind zijn/haar plaats in de klas aanwijzen.  
 

Wij hebben er weer zin in! Ik heb er weer zin! 

Tot maandag! 

Groeten,  
Saskia 

 

Agenda  

29 aug Eerste schooldag. Opening op het plein om 8.20 uur 
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INCASSO TSO 

De incasso van maart, april en mei is geïncasseerd in de zomervakantie. Wij hebben 
geen overblijf meer, maar er moet nog een gedeelte van TSO kosten van juni en juli 
betaald worden. Hiervoor zal een nieuwe incasso komen. 

 
Schooltijden 
 
Wij gaan starten met het continurooster. De schooltijden zijn als volgt: 
 
Dag Tijden Uitzondering gr 1 t/m 3 

Maandag 8.30-14.30 uur  

Dinsdag  8.30-14.30 uur  

Woensdag  8.30-12.00 uur  

Donderdag  8.30-14.30 uur  

Vrijdag 8.30-14.30 uur 8.30-12.00 uur 

 

De leerlingen eten met de leerkracht in de klas en spelen buiten met de pedagogisch 
medewerkers van Forte. Romy, Daniel en Mike zijn onze vaste begeleiders bij de TSO. Zij 
hebben ook een sportieve achtergrond. Dat komt heel goed uit, want iedere week staat 
er een andere sport of discipline centraal. Kinderen kunnen meedoen, maar dat is niet 
verplicht. Op deze manier willen wij kinderen de mogelijkheid bieden om de pauze zo 
optimaal mogelijk te benutten.  Petra is onze vakleerkracht gym en zij ondersteunt de 
TSO-medewerkers met de planning en uitvoering van de activiteiten. 
 

De groepen worden verdeeld over drie lunchgroepen: 

groepen 1-2 11.30-12.00 uur 
buitenspelen 

12.00 uur lunch in de klas 

groepen 3/4/5 12.00-12.30 uur  
buitenspelen  

12.30 uur lunch (of vóór het buitenspelen) 

groepen 6/7/8 12.30-13.00 uur 12.15 uur lunch 
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Gymrooster 
 
Bewegen is gezond. Dat vinden de teamleden van de JVS ook. Het hebben van een 
vakleerkracht gym is zeer waardevol. Met het gehele team hebben wij besloten om alle 
gymlessen door een vakleerkracht te laten uitvoeren. Petra zal op dinsdag en woensdag 
lesgeven en Marjolein op vrijdag. 
 
Petra  Petra  Marjolein 

Dinsdag Groep  Woensdag Groep  Vrijdag Groep 

9.00-9.45 3A  8.30-9.15 5B  8.30-9.15 3B 

9.45-10.30 3B  9.15-10.00 6  9.15-10.00 3A 

10.30-11.15 4  10.15-11.00 7  10.15-11.00 5A of 6 

11.15-12.00 5A  11.00-11.45 8  11.00-11.45 5B of pauzesport 
ondersteuning 

13.00-13.45 7     12.30-13.15 4 

13.45-14.30 8       

 
 
 
Lunch & pauzehapje 
 
Een pauze hapje/drankje wordt gegeten of gedronken tussen 9.30-10.30 uur. Denk 
hierbij aan een tussendoortje. Wat fruit en wat drinken, een cracker of een halve 
boterham. Zorg ervoor dat de kinderen weten welke trommel of beker voor de kleine 
pauze is en welke voor de lunch. 
 
Wat gaat er in de trommel mee naar school voor de lunch? 
In ieder geval geen snoep en chocoladekoeken, maar variëren is leuk en smakelijk. Denk 
aan gezonde alternatieven of gewoon een lekkere bruine boterham. 
Wij willen u vooral attenderen op de hoeveelheid. Tijdens de coronaperiode kregen 
sommige leerlingen enorme hoeveelheden mee naar school. Op de vraag “Eet je thuis 
ook zoveel tijdens de lunch?”, was het antwoord bijna altijd “nee”. Geef een lunch mee 
en bespreek met uw zoon of dochter of het voldoende was of te veel.  
Bij de BSO staan om 14.45 uur (na schooltijd) de crackers, boterhammen of stukjes fruit 
klaar voor een lekker tussendoortje. Goede tip voor thuis! 
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Regels op het plein  
 
Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen het plein op en staan er 2 leerkrachten buiten. In de 
ochtend wordt er niet gefietst en gestept op het schoolplein en blijven de ballen in de 
tas. Alle stepjes worden bij het fietsenrek op het plein geparkeerd en niet meer in de 
schooltuin en gaan ook niet mee naar binnen. Om 8.25 uur doen de leerkrachten de 
deur open en gaan de kinderen naar binnen. Ouders gaan niet mee de school in.  
 
 
 
 
 
Studiedagen 
 
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij: 
22 september 
14 november 
21 maart 
28 juni 

 

De jaarkalender zit als bijlage bij deze Juliaandacht. 

 

 

 


