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Wist u dat………………………………….. 

- Op 22 augustus de school weer start met een kop koffie of thee 

- U de komende tijd het Boomblad weer op vrijdag ontvangt 

- Op 22 september de informatieavond is 

 

Start schooljaar 

Aanstaande maandag, 22 augustus, start het schooljaar 2022 / 2023 voor uw kind(eren). Wij 

hopen dat het een prachtig jaar wordt waar de kinderen heel veel plezier hebben en ook heel 

veel leren. De leerkrachten zijn de hele week al bezig geweest om alles zo goed mogelijk voor 

te bereiden. Zij hebben er ook erg veel zin in en zijn er dus klaar voor.  

 

Wij willen u de eerste dag ook uitnodigen om samen met ons een kop koffie of thee te drinken 

en zo het schooljaar te beginnen.   

 

Wat mijzelf betreft: Het gaat nog steeds goed. Ik heb helaas niet meer de energie die ik had 

voordat ik ziek werd, maar nog energie genoeg om van alles te kunnen. Ik heb dan ook weer 

heel veel zin om gewoon weer op school te kunnen zijn. Ik zal dit jaar dan ook op de maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag op school zijn. Ik heb dan iets meer tijd om mijn dingen te 

kunnen doen en Monique blijft mij ondersteunen.  

 

Ingangen 

De kinderen mogen dezelfde ingangen gebruiken als het vorige jaar. Dus de kinderen van groep 

1/2 mogen gewoon de deur van hun lokaal gebruiken, de kinderen van groep 3/4 de deur naast 

het kleuterlokaal, de kinderen van groep 5/6 mogen via de hoofdingang en de kinderen van 

groep 7/8 mogen via de tuin naar de deur van de hal. 

 

Schooltijd  

De schooltijden zijn hetzelfde gebleven, van 8.30 tot 14.15 uur. De kinderen mogen vanaf 8.15 

uur op het schoolplein komen en naar hun klas gaan. Wilt u erop letten dat de kinderen niet te 

vroeg op school komen want dan is er nog geen toezicht en weten we niet wat er gebeurt.  

We willen wel graag dat de kinderen om 8.30 uur in de klas zijn zodat we gezamenlijk kunnen 

beginnen.  
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SEL (sociaal emotioneel leren) 

Wij besteden het hele jaar door veel aandacht aan ons sociaal emotioneel leren traject. Aan het 

begin van het schooljaar moeten de leerlingen weer aan elkaar wennen. Daarom is het heel 

belangrijk voor de kinderen om activiteiten samen te doen en te horen wat ze te vertellen 

hebben zodat zij zich veilig voelen op school en in de klas. Dit noemen we dan ook de Gouden 

Weken.  

Wij geven de kinderen door allerlei spellen en gesprekken de tijd om aan elkaar te wennen en 

vertrouwen te krijgen zodat ze zich veilig voelen.  

De komende weken is het schoolthema dan ook “ik, jij, wij iedereen hoort erbij”. Kinderen 

stellen zichzelf voor, luisteren naar de ander en wij spreken de regels nog eens even door. Wat 

mag wel en wat willen we niet op school.  

 

Coronamaatregelen 

Vanuit de rijksoverheid hebben wij op dit moment geen richtlijnen gekregen, mar we willen wel 

graag dat de kinderen de handen goed blijven wassen en wij houden ons ook zo veel mogelijk 

aan de verdere hygiëne maatregelen. 

 

Gym 

Meester Amr blijft op de woensdag onze gymlessen geven, maar voorlopig doet hij dat op het 

schoolplein. Dat heeft twee voordelen. Het eerste is dat de kinderen niet zoveel tijd verliezen 

met het reizen. De kinderen waren afgelopen jaar bijna 2 uur kwijt voor een klein uurtje 

gymmen. Ten tweede is er met de busmaatschappij en de gemeente een bedrag afgesproken 

wat wij krijgen voor het busvervoer en de huur van de gymzaal. Op dit moment zitten we al  

boven dat bedrag en dat betekent dat wij de bus zelf moeten betalen.  

Wel staat het er goed voor met het dorpshuis. De verwachting is dat wij na de herfstvakantie in 

de zaal van het dorpshuis kunnen gymmen. 

 

Gymschoenen 

Omdat wij de eerste weken op het schoolplein gymmen is het wel handig als u de kinderen 

buiten gymschoenen meegeeft. Maar dat betekent ook dat u deze gymschoenen niet meer 

mag gebruiken in de nieuwe zaal. Daar mogen absoluut geen buitengymschoenen meer 

gedragen worden en ook geen gymschoenen die afgeven (bijvoorbeeld met een zwarte zool) 

 

 
 

Vriendelijke groet van het team van De Boomgaard 


