
  

NIEUWSBRIEF 26-08-2022  

 

   Agenda 

    

29/8 – 2/9      Kom in de groep                                                  12/9 – 29/9               Start Curaçao project  
5/9 Start leerlab 3/10 – 7/10    Tussenvakantie 
  10/10 Vrije dag “Dia di bandera 

Korsou” 
 

            

   

Brengen en Halen 
We zien dat een groot aantal ouders van kinderen 
van groep 4 t/m 8  voor schooltijd nog meeloopt 
naar de klas. Dit is echt niet de bedoeling! Wij 
proberen een stuk zelfstandigheid te stimuleren en 
vragen aan u ons daarin te ondersteunen.  Alvast 
bedankt voor de medewerking! 
 

           
 
Hieronder nogmaals op een rijtje de afspraken: 

• Voor de groepen 1-2 blijft de gang van 

zaken rond het brengen en halen 

hetzelfde. 

• Voor de groepen 3 stellen we de ouders de 

eerste twee weken van het schooljaar, 

dus komende week ook nog, in de 

gelegenheid om hun kind naar de klas te 

brengen.  

Vanaf schoolweek 3 lopen de kinderen zelf   
naar hun klas. 

• Vanaf dinsdag 23 augustus, lopen de 

kinderen van groep 4 t/m 8 zelf naar hun 

klas en nemen ouders afscheid bij het hek. 

 
        

 
 
           

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste week van het schooljaar zit erop! We 

zien dat kinderen (en ouders      ) blij zijn om weer 
naar school te kunnen gaan. De teamleden zijn 
ook weer vol enthousiasme gestart en zijn blij 
met hun nieuwe groep met kinderen. 

 

Beschikbaarheid directie 
Mocht u dringende vragen hebben over 
persoonlijke omstandigheden of schoolzaken, 
dan kunt u Karin op maandag en dinsdag en 
donderdag en vrijdag bereiken (telefonisch of via 
de mail: k.arends@schroederschool.net). 
Op woensdag is Paul, onze school coördinator en 
leerkracht van groep 7 aanspreekpunt voor 
dringende zaken. 

 

 

 

 

 



                                             

                                                                                     
   

BAS (Buitenschoolse Activiteiten 
Schroederschool) 
In september starten we weer met de BAS lessen 
voetbal op vrijdag, van 13.00 uur tot 14.00 uur, 
onder leiding van de coaches van The Schepel 
Foundation. We trainen het hele schooljaar door, 
behalve in de vakanties. Geef je nu op door een 
mail te sturen naar: 
fin.admin@schroederschool.net. 
 

 
 

Kom in de groep 
Komende week organiseren we twee kijkmomenten 
voor ouders in de groep van hun kind(eren). 
Per abuis stond in het vorige bericht dat dit alle 
dagen het geval zou zijn. Dit klopt echter niet. 

 

         
Op maandag 29 augustus en donderdag 1 
september zijn er kijkmomenten in de groepen. 

• Voor Nijntje en de groepen 1-2 gelden de 
gebruikelijke inloopmomenten. 

• Voor de groepen 3 t/m 8 is er gelegenheid 
voor ouders om van 12.00 uur -12.30 uur in 
de groep te komen kijken. De kinderen 
laten aan hun ouders zien waar ze mee 
bezig zijn in de klas en de leerkrachten zijn 
beschikbaar voor korte vragen. In de week 
van 19 september zijn er “ouder-kind-
leerkracht” gesprekken. Hierover volgt later 
meer informatie. Voor dringende zaken, 
kunt u een afspraak via Parro maken met de 
leerkracht van uw kind. 

                

Wijziging gegevens melden  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u 
een document aan waarin ouders/nieuwe 
ouders  wijzigingen in adres, telefoonnummer, 
etc. door kunt geven. Als er wijzigingen zijn wilt 
u dit formulier dan invullen en mailen aan de 
leerlingenadministratie: 
s.cras@schroederschool.net  

Op die manier hebben we in geval van nood 
altijd de actuele gegevens bij de hand. Dank u 
wel alvast!         

      

 

Gevonden voorwerpen 

Als kinderen spullen kwijt zijn, dan is het de 
moeite waard om bij de gevonden voorwerpen 
te kijken. De gevonden voorwerpen worden 
verzameld in de hal bij de hoofdingang naast het 
kantoor van directie. 

            

Auto-inbraken 
Wees alert op auto-inbraken. 
Laat u aub geen spullen van waarde liggen in het 
zicht. 
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