NIEUWSBRIEF 18-8-2022
Agenda
22 augustus

Start nieuwe schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,
Bon Bini of Bon Bini bek op de
Schroederschool!
Het team heeft zin om te starten met het
nieuwe schooljaar en is druk bezig de school
klaar te maken om de kinderen te kunnen
ontvangen op maandag 22 augustus!
In deze nieuwsbrief vindt u een aantal
praktische zaken die misschien al eerder
gedeeld zijn en toch handig zijn om aan het
begin van een nieuw schooljaar nog een keer
op een rijtje te hebben.
Het team van de Schroederschool wenst u
nog een paar mooie vakantiedagen toe!

Welkom aan nieuwe kinderen en hun ouders
Ook dit jaar mogen we weer heel wat nieuwe
leerlingen begroeten.
Om nieuwe kinderen en hun ouders de kans te
geven voorafgaand aan de start van het
schooljaar samen een bezoek aan de school en
de juf of meester te brengen, openen we deze
week op vrijdag 19 augustus van 11.00 tot
12.00 uur onze deuren.

We wensen u een hele mooie start en een
goede tijd op de Schroederschool!
Eerste schooldag
De eerste dag zullen de kinderen starten in
hun eigen groep. Daar zullen ze hun (nieuwe)
klasgenootjes en (nieuwe) leerkracht leren
kennen. Rond 10 uur zullen we het schooljaar
gezamenlijk openen op het podium op het
grote plein. Nieuwe kinderen en leerkrachten
worden dan welkom geheten.

Eerste weken
De eerste weken zal er veel aandacht zijn voor
het sociaal-emotionele aspect. Nieuwe groepen
worden gevormd, kinderen krijgen de kans
elkaar en hun leerkracht te leren kennen en er
is ruimte om te wennen aan de nieuwe
routines in de groep. Via Parro zullen de
leerkrachten ouders/verzorgers wekelijks
informeren over het reilen en zeilen in de
groep.

Gymlessen
Op woensdag en vrijdag zal juf Chantal de
gymlessen voor de groepen 4 tot en met 8
verzorgen. Twee keer per week hebben de
kinderen gymles. Ze kunnen in hun gymoutfit
naar school komen en nemen een handdoek
(vanaf groep 5) en schone kleren mee voor na
de gymles. Nijntje tot en met groep 3 hebben
gymles van hun eigen leerkracht. De
leerkrachten zullen u hier verder over
informeren.
Device
Vanaf groep 4 nemen de kinderen een laptop
mee naar school. Vanaf volgende week zal op
school gezorgd worden dat de laptop zo
geïnstalleerd wordt dat uw kind er zowel op
school als thuis op kan werken. De laptop
wordt dagelijks meegenomen, tenzij de
leerkracht anders aangeeft.

Brengen en halen schooljaar 2022-2023

Groep 3 t/m 8
Vanaf 7.00 uur is er toezicht op het plein van
de middenbouw en op het grote plein.
Om de leertijd zo effectief mogelijk te
gebruiken, gaat er zowel voor schooltijd als
bij het einde van de pauze 3 minuten voor
de aanvang van de lestijd een eerste bel,
zodat leerlingen en leraren zich naar hun
lokaal kunnen begeven. Bij de tweede bel
(aanvang lestijd) is iedereen in het lokaal en
kunnen de lessen meteen beginnen.
We verwachten de leerlingen op tijd op
school.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan
zelfstandig naar hun lokaal en ouders nemen
afscheid van hun kind bij de poort.
Om 12.30 uur gaat het grote hek open en
kunnen ouders het plein op om hun
kinderen op te halen. Leerlingen lopen zelf
naar hun ouders.
Nijntje
Nijntje start om 7.30 uur (inloop van 7.15
tot 7.30 uur), ophalen kan vanaf 12.00 uur.
Bij het brengen kunnen ouders in de
ochtend afscheid nemen bij de deur. Bij het
ophalen tussen 12.00 en 12.30 uur bent u
van harte welkom in de klas.
Groepen 1-2
Ook de groepen 1/2 hebben inloop van 7.15
tot 7.30 uur. Op maandag en vrijdag mogen
de ouders mee naar binnen en op de andere
dagen worden de kinderen bij de deur
ontvangen door de leerkracht. Om 12.30 uur
gaat de bel en gaat het grote hek open.
Ouders kunnen hun kind dan bij de klas
ophalen.

Groep 3 t/m 8
Vanaf 7.00 uur is er toezicht op het plein van de
middenbouw en op het grote plein.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan
zelfstandig naar hun lokaal en ouders nemen
afscheid van hun kind bij de poort. Om 12.30u
gaat het grote hek open en kunnen ouders
het plein op om hun kinderen op te halen.
Leerlingen lopen zelf naar hun ouders. We
verwachten de leerlingen op tijd op school.
BSO
Deze week is de BSO gestart. We zijn blij dat we
een groot aantal kinderen weer mochten
ontvangen!
De BSO heeft op dit moment het maximaal
aantal kinderen dat toegestaan is. Als u
overweegt om alsnog BSO af te willen nemen,
kunt u zich natuurlijk aanmelden via
bso@schroederschool.net. Dan komt uw kind op
de wachtlijst.

Reminder: vacature onderwijskundig lid RvB
De RvB is op zoek naar iemand met een
onderwijskundige achtergrond die graag een
bijdrage zou willen leveren aan de RvB vanuit die
invalshoek. De vacature is te vinden op onze
facebookpagina en de website. Bent u of kent u
iemand die deze rol zou willen vervullen dan
kunt u contact opnemen via
RvB@schroederschool.net

Wist u dat…
☺ Er een eerste bel gaat voor schooltijd en
3 minuten voor het einde van de pauze
zodat leerlingen en leerkrachten zich
naar hun lokaal kunnen begeven? Bij de
tweede bel (aanvang lestijd) is iedereen
in het lokaal en kunnen de lessen
meteen beginnen.
☺ We nieuwe, mooie parkeerplaatsen
hebben gekregen? Om het voor de
kinderen veilig te houden, willen we u
vragen de auto’s in de vakken te
parkeren en bij het brengen en ophalen
voorzichtigheid in acht te nemen. Zeker
nu alle kinderen weer tegelijk de school
mogen verlaten.
☺ U via de nieuwsbrieven steeds
geïnformeerd wordt over de belangrijke
data voor ouders?
☺ U de belangrijkste zaken en praktische
info rondom school op onze website
kunt vinden?
☺ Juf Karin (de nieuwe directeur)
aanstaande maandag bij het grote hek
staat om daar kinderen en ouders te
begroeten? Zij ook bij Nijntje en de
groepen 1-2 komende week kinderen en
ouders zal begroeten?

