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Beste ouders en verzorgers  
  
De eerste schoolweek is weer ten einde. Zowel de werkers als de medewerkers zijn enthousiast 
begonnen. Bij de poort zag ik verlegen werkers, trotse ouders en zelfverzekerde midden en 
bovenbouwers.  
  
In deze maandinformatie doen we een oproep aan jullie voor hulp bij toernooien, we zetten de 
bereikbaarheid van medewerkers via Parro nog even op een rij en herinneren jullie er nogmaals aan 
dat de ziekmeldingen via het secretariaat gaan en niet via Parro. Daarnaast geven we informatie over 
de projecten in de verschillende kleurgroepen en de informatie momenten.  
 
Zoals jullie weten zijn volgende week de startgesprekken  
 

Algemeen 
 
Ouder-informatie momenten schooljaar 2022/2023 
Hierbij de data op een rij van de verschillende contactmomenten 

 
- Onderbouw dinsdagavond 6 september 19.30-21.00 u 
- Middenbouw 3/4 maandagochtend 5 september 8.45-10.30 u 
- Middenbouw 5/6 maandagmiddag 12 september 14.00-15.15 u 
- Bovenbouw 7/8 maandagavond 3 oktober 19.30-21.00 u 
- Instroomgroep woensdagavond 25 januari 2023 19.30-21.00 u 
 
 

Doet de Werkplaats mee aan schaak-, (zaal)voetbal-toernooien en de avondvierdaagse? 
Dit is een vraag van de werkers in de werkersraad. In het verleden deden we mee met het 
schaaktoernooi, het kerstzaalvoetbaltoernooi en de avondvierdaagse. Vanwege de richtlijnen 
rondom Corona is dit helemaal stil komen te liggen. De deelname aan deze toernooien werd 
gecoördineerd door enthousiaste ouders.  
We snappen de vraag van de werkers en doen hierbij alvast een oproep aan jullie.  
De werkersraad gaat bepalen met welke toernooien ze mee willen doen.  
Op de informatiemomenten in de komende weken zal de vraag terugkomen en kunnen jullie je hulp 
aanbieden.  
 
Bereikbaarheid van de medewerkers via Parro 
We hebben bij de start van het schooljaar de afspraken over de bereikbaarheid van de medewerkers 
weer op een rij gezet. Handig voor u om te weten dat medewerkers na schooltijd de tijd en de rust 
hebben om uw Parro-berichten te lezen en te beantwoorden. Onder schooltijd zijn zij met hun 
aandacht gericht op de werkers en de groep.   
Nog even op een rij: 

 Na schooltijd zijn de medewerkers te bereiken via Parro.  

 Na schooltijd zijn ze tot 17.00 uur te bereiken. In principe zullen de medewerkers na 17.00 uur 
niet meer reageren, tenzij een bericht een snel antwoord vereist. Dit zijn uitzonderingen.  

 Voor vragen onder schooltijd kunt u met het secretariaat bellen : 030-2282842  

 Ziek- of te laat-meldingen doet u ook via het secretariaat, u kunt hen bellen of mailen.  
Dit gaat niet via Parro. Het secretariaat heeft een uitgebreid absentiesysteem. U kunt hier ook 
een voicemail achterlaten. 

 
De kinderboerderij zoekt spullen 
Wie heeft thuis nog wat plantenpotten  voor binnen-planten?  
Graag met gesloten bodem of met onderschaal. Materiaal en kleur is niet 
van belang. Alle maten zijn welkom.  
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Ook zoeken we (veel) resten van kaarsen/stompjes.  
Overigens zijn alle kaarsen welkom, ongeacht de 
kleur. 

 
Ook lege (schone) bakken van  chine  komen 
goed van pas. We zien ze graag tegemoet.  
 

Alles kan bij de kinderboerderij worden ingeleverd voor Matthijs, die is er heel blij mee! 

De groepen 1/2  
 
Kennismakingsproject 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zullen wij aandacht besteden aan 
kennismaking. De werkers zullen allerlei kennismakingsactiviteiten doen en 
stellen zichzelf voor aan de groep met behulp van de  ben ik .  
Twee werkers krijgen een dag een koffer mee die ze kunnen vullen met 4 
spulletjes waarbij ze dan iets over zichzelf kunnen vertellen. 
 
Informatie-avond dinsdag 6 september 
Op dinsdagavond 6 september (19.30-21.00 uur) is de ouderavond voor de onderbouw 1-2 in het 
kleutergebouw. Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.  
Om19.30 start in de informatieavond in de groep van uw kind.  
U leert de medewerkers kennen en maakt kennis met de andere ouders uit de groep, we laten u een 
dag van uw kind zien en vertellen over ons onderwijsaanbod en werkwijze in onze kleurgroep.  
 

De groepen 3/4  
 
Project 
De afgelopen, eerste week van het schooljaar stond in het teken van het delen van vakantieverhalen.  
Volgende week starten we met het -  Dit project draagt bij 
aan de groepsbinding, we kijken goed naar onszelf en de ander en 
leren onszelf en elkaar zo beter kennen. Onderdeel van het -  
is de -  waarin een werker kort iets over zichzelf vertelt aan de 
hand van 5 meegebrachte attributen. De medewerkers delen met 
ouders de inschrijflijst van de -  zodat jullie kunnen zien 
wanneer jullie kind aan de buurt is en kunnen helpen met de voorbereiding van de -   
 
Informatie-ochtend maandag 5 september 
Op maandag 5 september (08.30/45 10.30 uur) houden wij in onze kleurgroep een informatie-
ochtend voor de ouders/ verzorgers van onze werkers. Iedere werker mag die ochtend 1 
ouder/verzorger meenemen. We starten gezamenlijk in de groep waarna ouders opgesplitst worden 
en specifieke informatie krijgen over het onderwijsaanbod en werkwijze in onze kleurgroep. 

De groepen 5/6 
 
Kennismaking 
We zijn goed begonnen in 5/6. De eerste twee weken richten we ons in 5/6 vooral op kennismaking 
en het vormen van de groep. Ook is er veel aandacht voor het werken in de Ronding.  
Hoe werk je met je weekplanner? Waar mag je werken als je zelfstandig wilt werken? Wil je 
samenwerken of kies je juist voor een stilteplek? Hoe maak je nieuwe vriendjes/vriendinnetjes? De 
mentoren uit groep 6 begeleiden de nieuwe werkers uit groep 5 hier elke dag bij.  
Mooi om te zien hoe zorgzaam zij zijn voor hun nieuwe groepsgenoten! 
 
Informatie-middag maandag 12 september  
In 5/6 is er op maandagmiddag 12 september een informatie-middag. U bent 
van 14.00-15.15 uur van harte welkom in de groep van uw kind. Daar kunt u 
kennismaken met de ouders, medewerkers, werkers en natuurlijk de Ronding. 
 
Project Romeinen, chauffeurs gezocht voor bezoek aan Castellum  
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Op maandag 5 september starten we met het project Romeinen.  
We zullen op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober het Castellum 
Hoge Woerd in Utrecht bezoeken met alle groepen.  
Voor dat bezoek zoeken we 7 á 8 chauffeurs per groep.  
 
 

De groepen gaan op de volgende momenten: 
 
Dinsdag 11 oktober:  
8.30-12.00 uur: Groep Hester/Isa 
9.45-13.15 uur: Groep Yolanke/Emily 
 
Woensdag 12 oktober: 
8.30-12.00 uur: Groep Monique/Lonneke 
9.45-13.15 uur: Groep Karen/Matthijs 
11.00-14.30 uur: Groep Max 
nb. De tijden zijn de vertrek- en aankomsttijden op school. 
 
Wie wil er rijden? Geef je op door een Parro te sturen naar de medewerkers van je kind.  
Alvast bedankt! 
 

De groepen 7/8 
 
Prehistorisch Kamp 
Alle bovenbouwgroepen gaan vanaf 12 september op prehistorisch kamp in Eindhoven.  
Maandag 12 september gaan de groepen van Renee/Ids, Sanne/Lonneke en de groep van 
Hans/Gerben. Deze groepen verzamelen om 8.15 bij de bussen op de grote parkeerplaats in hun 
prehistorische kleding. Om 8.30 rijden we richting Eindhoven. Zorg dat uw kind op tijd in de bus zit. 
Woensdagochtend 14 september zijn we rond 11.45 weer terug op school. De kinderen kunnen dan 
worden opgehaald en mee naar huis. Donderdag 15 september starten deze groepen gewoon om 
08.45 in hun eigen groep.  
 
De werkers uit de groep van Bjorn/Jennifer en Maarten/Robyn 
verzamelen woensdagochtend 14 september om 08.15 bij de bussen op 
de grote parkeerplaats. Deze twee groepen vertrekken in hun 
prehistorische kleding om 08.30 richting Eindhoven. Zorg dat uw kind 
op tijd in de bus zit.  
Deze kinderen zijn vrijdagochtend 16 september rond 11.45 weer terug 
op school en mogen dan mee naar huis.  
Wij hebben er heel veel zin in!! 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters 
Directeur BO 


