
 
 
 

Beste ouders, 
Wat fijn dat we volgende week weer kunnen beginnen. Hopelijk  
heeft u een fijne vakantie gehad en hebben de kinderen goed  
kunnen uitrusten. Deze week zijn de leerkrachten volop bezig  
geweest om de klassen op orde te maken en de lessen voor te  
bereiden, zodat we maandag de kinderen kunnen verwelkomen. In  
deze PaulusKoerier informeren we u over de eerste weken.  
Vanmorgen hadden we een training over hoe kinderen het beste 
kunnen leren en wat ze daarvoor nodig hebben (executieve  
functies). Hierover zult u in de komende tijd meer horen, tijdens 
de informatieavond, via Parro en via de nieuwsbrief. 
 

Start schooljaar 
De leerkrachten zullen maandag vanaf 8.20 uur op het schoolplein  
zijn om de kinderen te begroeten. U kunt uw kind naar de eigen  
leerkracht brengen. De leerkrachten en ouders houden op het  
plein de 1,5 meter afstand in acht. Om half negen nemen de  
leerkrachten de kinderen mee naar binnen. 
Om 14.15 uur komen de leerkrachten met de leerlingen naar buiten. 
U kunt bij het hek wachten. 
 
Vanaf dinsdag komen de kinderen zelfstandig naar binnen.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 door de deur bij de kleuteringang.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 door de hoofdingang. 
De deuren gaan open om 8.20 uur en alle groepen starten om 8.30 
uur. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind minstens vijf minuten voor tijd 
binnen is, zodat er genoeg tijd is voor het handen wassen. 
 
Verder nog wat praktische informatie: 
• Groep 1-8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

van 8.30-14.15 uur naar school.  
Op woensdag is dit van 8.30-12.30 uur. 

• Gymlessen: 
- Maandag groep 3/4 
- Dinsdag groep 5/6 
- Donderdag groep 7/8 
Hiervoor hebben ze schoenen met een witte zool en sportkleding (broekje en T-shirt) nodig.  
Groep 1/2 heeft op meerdere dagen les in de speelzaal. Zij hebben alleen gymschoenen nodig die ze 
makkelijk zelf aan kunnen doen (zonder veters!). 

• De kinderen mogen fruit en drinken meebrengen voor 10.00 uur en een gezonde lunch voor 12.00 
uur. Het is fijn wanneer de kinderen zelf hun bakje en beker open kunnen krijgen.  

• Traktaties graag zo veel mogelijk gezond en klein. 
• Stepjes mogen meegenomen worden. Het plaatsen gebeurt in de fietsenrekken, een slot is handig als 

dat kan. Dit is voor eigen verantwoordelijkheid.  
• Kinderen mogen geen speelgoed mee naar school nemen. 
• De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
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Agenda 
23 aug – Eerste schooldag 
         Start ‘gouden weken’ 
31 aug – Informatieavond 
1 sept – start Schooljudo 
3 sept - Schoolfotograaf 
6-10 sept – Startgesprekken 
14 sept – MR vergadering 
 

Quarantaine 
Bent u in een gebied geweest met 
een oranje of rood reisadvies en 
gaat/bent u in quarantaine? Laat 
het ons dan a.u.b. zo snel 
mogelijk weten. 
 

Parro 
Bent u ook op Parro? Via Parro 
blijft u op de hoogte van alles in 
en om de klas en de school, en 
kunt u zich ook inschrijven voor 
gespreksmomenten of 
hulpactiviteiten.  
Mocht u niet meer op Parro 
kunnen, dan kunt u contact 
opnemen met de leerkracht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatieavond 
De informatieavond is gepland op dinsdag 31 augustus. Tijdens de informatieavond willen we graag 
kennis maken, vertellen hoe we werken in de groepen en wat de plannen zijn voor komend schooljaar. 
We willen deze informatieavond graag door laten gaan in een aangepaste vorm. Dit doen we door 
tijdens de avond meerdere shifts te organiseren. Per shift zijn maximaal 6 ouders uitgenodigd in het 
lokaal van hun kind. Om iedereen een kans te geven willen we bij voorkeur dat er maximaal 1 ouder per 
gezin zich aanmeldt. Uw kind krijgt aanstaande dinsdag een brief mee met de uitnodiging en het 
verzoek om het strookje in te vullen en uiterlijk donderdag weer in te leveren (houdt u de tas in de 
gaten?). Via Parro krijgt u dan bericht op welk moment van de avond u bent uitgenodigd voor de 
informatieavond.  
Mocht u niet naar school willen komen, maar wel de informatie willen volgen dan kunnen we dit via 
Teams organiseren. 
 

Startgesprekken 
De startgesprekken vinden plaats in de week van 6 t/m 10 september.  

Bij dit startgesprek, ook wel “omgekeerd” oudergesprek genoemd, staat de 
informatie van het kind en de ouder centraal. Als school zijn wij nieuwsgierig 
hoe u als ouder uw kind ziet en wat uw kind belangrijk vindt om aan ons te 
vertellen. Het gesprek heeft vooral een informatief en informeel karakter. Uw 
kind is bij dit gesprek aanwezig, kan zo deelnemen aan het gesprek en ervaren 
dat we een gezamenlijk doel hebben als ouders en leerkrachten namelijk: het 

welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk voor de motivatie en inzet van een kind 
om dit te ervaren, dus we verwachten alle kinderen met één of beide ouders.  
De gesprekken duren 15 minuten. Binnenkort kunt u op Parro zien op welke dagen de gesprekken van 
uw kind gepland kunnen worden.  
Daarnaast blijft het mogelijk om ook zonder uw kind een afspraak te maken met de leerkracht. Dit kunt 
u zelf aangeven. 
 

Schooljudo  
Op woensdag 1 september starten we met de lessen Schooljudo. Dit past bij het onderdeel Welbevinden 
van de Gezonde School. Deze lessen worden verzorgd door een Entertrainer (zo wordt een judoleraar 
van Schooljudo genoemd). De Entertrainer leert de kinderen en de leerkrachten over de Schooljudo-
waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Plezier is 
de katalysator en het FUNdament van alle andere waarden. Dit jaar staat de derde waarde ‘beheersing’ 
centraal. Met echte judomatten en complete Schooljudo-pakken wordt de speelzaal de  
komende vier woensdagen omgetoverd tot een dojo.   

Ook in de klassen wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. De 
leerkrachten hebben eerder al een waardenworkshop gehad. In de 
klas wordt gebruik gemaakt van de ‘interactieve waardenposters’. Daarnaast 
wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke 
beweeglessen, praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor 
zorgen dat de waarden tot leven komen in de klas en op het schoolplein.  

                                               Meer info is te vinden op www.schooljudo.nl.  
 

Sportdag 
De sportdag is gepland op woensdag 22 september. We hebben ervoor gekozen om de sportdag op 
school te houden, zodat we minder ouders nodig hebben voor hulp. Het exacte programma volgt nog 
.   
Corona 
We volgen de richtlijn van het RIVM. Deze zijn nog hetzelfde als voor de vakantie: 
• Kinderen blijven thuis als zij klachten hebben.  
• Kinderen blijven thuis als iemand in het gezin corona heeft.  
• Kinderen worden door ouders afgezet bij het hek aan de Irisstraat.   
• Kinderen wassen hun handen, bij binnenkomst, voor en na het eten/drinken, na toiletbezoek en na 

hoesten en/of niezen.  



• Kinderen die naar de BSO gaan worden opgevangen bij de zandbak.  
 

Wat betreft de ouders:  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en de leerkrachten. Ouders mogen alleen de 

school binnen op afspraak.  
 

Wat betreft de leerkrachten:  
• Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro (of e-mail), het is ook mogelijk om te video-bellen via Teams.  
• Leerkrachten dragen zorg voor de basis hygiëne in de klas zoals kinderen extra hun handen laten 

wassen en extra schoonmaken indien nodig.  
 

Wat betreft de organisatie:  
• We wassen regelmatig onze handen met zeep en drogen die af met papieren handdoekjes.  
• Voorwerpen die veel worden aangeraakt worden dagelijks afgenomen.  
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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