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AGENDA  sept./okt.
Ma. 5 sept. Start nieuwe schooljaar 
Di. 7 sept.  Start schoolfruit 
Di. 13 sept. ColumBus 
Di. 27 sept. ColumBus 
Wo. 28 sept. Giga Kangoeroedag korfbal Ondo 
  Groep 1/2 ochtend 
 
 

Wo 5 okt.  Studiedag: Dag van de leraar 
  Alle kinderen vrij 
Do. 6 okt.  Start Kinderboekenweek: 
  Gi-ga-groen! 
Di. 11 okt.  ColumBus 
Vr. 21 okt.  Studiedag. Alle kinderen vrij 
Ma. 24 t/m  Herfstvakantie 
Vr. 28 okt. 

 

Een nieuw schooljaar! 
We hopen dat u en de kinderen een fijne zomervakantie hebben gehad en lekker uitgerust 
zijn. Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een nieuwe meester of juf en voor 
sommige kinderen zelfs een nieuwe school.  
We hopen er samen met u en de kinderen een mooi jaar van te gaan maken! 
Het team heeft er in ieder geval zin in! 

 
Gymlessen 

Zoals u weet worden de gymlessen gegeven door onze vakleerkracht juf Birrit. 
Hieronder het rooster. 
 

Groep 3/4 maandag   8.30 – 9.10 uur 

Groep 7/8 maandag 9.10 – 9.50 uur 

Groep 5/6 maandag   9.50 – 10.30 uur 

   

Groep 1/2 woensdag 8.30 – 9.15 uur 

Groep 3/4 woensdag   9.15 – 10.00 uur 

Groep 5/6 woensdag  10.00 – 10.45 uur 

Groep 7/8 woensdag 10.45 – 11.30 uur 

 
Op de maandagen is het de bedoeling dat de kinderen van groep 3/4 vanaf 8.20 uur naar de 
gymzaal worden gebracht door de ouders/verzorgers. Op de woensdagen is dat het geval 
voor de kinderen van groep 1/2. 

De kinderen van groep 3 en 4 starten maandag beiden met een “nieuwe” juf. We willen voor 
de kinderen zo rustig mogelijk beginnen en daarom vervalt deze eerste keer eenmalig de 
gymles. Zij beginnen de dag dus gewoon om 8.30 uur op school.  

 

Zwemrooster 2022-2023:                                                                                                         
Wanneer het weer het toe laat gaan kunnen de kinderen tot eind september nog enkele 
keren naar het zwembad. Hieronder het rooster hiervoor. 

Groep 3/4:         dinsdag               13.00 – 14.00 uur                                                                        
Groep 7/8          donderdag        13.00 – 14.00 uur                                                                      
Groep 5/6          vrijdag                 13.00 – 14.00 uur 



Startgesprekken                                                                                                                 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging van de leerkrachten, waarbij u zich kunt inschrijven 

voor het startgesprek. In dit gesprek ligt het accent op de wensen en behoeften van uw 

kind(eren), zodat de leerkrachten hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. De gesprekken 

vinden plaats met alleen de ouders/verzorgers.  

Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1/2, 3 en groep 8 wordt daarnaast 
ook nog een informatieavond georganiseerd.  

Ook hierover ontvangt u binnenkort van de betreffende leerkrachten een uitnodiging. 

 

         

 

AVG 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik 
beeldmateriaal’ uw keuze kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal 
van uw kind(eren). Mocht u uw keuze willen wijzigen dan is dat natuurlijk mogelijk. 
Neem dan contact op met mij via wegwijzer@primas-scholengroep.nl Als er van uw kant 
geen wijzigingen zijn, dan gaan we er vanuit dat uw eerder aangegeven toestemming ook 
weer geldt voor het komende schooljaar. 
 

Stagiaires  
Ook dit schooljaar bieden wij weer een plek aan verschillende stagiaires. Naast de kennis en 
vaardigheden die zij opdoen, bieden zij ook extra ondersteuning in de groep.                        
Hieronder het overzicht: 
Sara van Oosten, 1e jaars onderwijsassistente. Loopt op do. en vr. stage in groep 8. 
Jasmijn Westerbeeke, 3e jaars onderwijsassistente. Loopt van ma. t/m wo. stage in groep 
1/2. 
Simone Verduijn-Sturm, 1e jaars onderwijsassistente. Loopt op ma. en di. stage in groep 5/6. 
Viviën Melis. 4e jaars PABO-studente. Lio-stage in groep 3 op do. en vr. 
 

Wetenswaardigheden 
 

• Ook dit schooljaar mogen we weer 20 weken lang meedoen met het gratis 
schoolfruit. Volgende week dinsdag start dit al! 
Dat betekent dat de kinderen tot 10 februari van dinsdag t/m  
t/m donderdag gratis fruit en groente krijgen voor de pauzehap van 10.00 uur. 
Wanneer dit niet voldoende is, mag u natuurlijk extra fruit of een boterham 
meegeven. Daarbij ook een drinkbeker met water of een gezonde drank. 

mailto:wegwijzer@primas-scholengroep.nl


Drinkpakjes e.d. niet. Vaak zitten daar sapjes in met veel suiker en zo werken we ook 
mee aan minder afval! 

 

• Op woensdag 28 september organiseert de korfbalvereniging Ondo, de Giga 
Kangoeroedag, met in de ochtend een leuk programma voor de kleuters. Er worden 
allerlei spelletjes georganiseerd op sportpark ‘De Brigge’ in Sint Laurens. 
Onze groep 1/2 zal hier ook aan deelnemen. Praktische informatie hierover volgt nog 
via de leerkrachten. 
 

• Op woensdag 5 oktober vindt de ‘Dag van de leraar’ plaats. Net als voorgaande jaren 
gebruiken alle Primas scholen deze dag als studiedag. Er is voor alle medewerkers 
een leerzaam programma opgesteld. Op deze dag zijn de kinderen vrij! 

 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 
 


