
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. We hopen dat u 
een fijne vakantie heeft gehad! De meesters en juffen zijn volop bezig met de 

voorbereidingen van de klas en verwelkomen jullie graag aanstaande 
maandag 5 september weer met veel plezier op school! 

 
Parro 
Hierbij wijzen we u weer even op Parro. 

- In Parro kan kunt u zelf uw kind ziek of afwezig melden. Deze melding komt dan bij de 
leerkracht terecht en wordt gelijk verwerkt in ons systeem. Er zijn een aantal opties die u 
kunt aangeven (ziek, tandarts en arts), als deze niet past bij de reden van afwezigheid vragen 
wij u alsnog even naar de school te bellen om te overleggen. Graag de absenties goed 
doorgeven, anders zijn wij genoodzaakt om de absentie als ongeoorloofd in het systeem te 
zetten. 

- Daarnaast bent u weer gekoppeld aan de nieuwe groepen. Als het nog niet lukt om bij uw 
groep te komen, horen we dat uiteraard graag. Via kindgesprekken kunt u contact opnemen 
met beide leerkrachten van een groep. We vragen u dit dan ook te doen, in plaats van 
gebruik te maken van privégesprekken, zodat iedereen van dezelfde informatie op de hoogte 
is. 

- In de agenda van Parro vindt u binnenkort de kalender voor komend schooljaar, deze zullen 
we ook nog als bestand met u delen. 

 
Nationale Sportweek 
16 September start de Nationale Sportweek. Het kindcentrum doet hier gezamenlijk aan mee. Er 
wordt extra aandacht besteed aan bewegend leren en sportactiviteiten. Met de NOC*NSF Nationale 
Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van plezier 
van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker met zijn allen sporten en bewegen. Van 16 tot en 
met 25 september zetten dit jaar honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun 
deuren open.  
 
Wilt u meer weten, mag u altijd informeren bij de verenigingen in Heinkenszand of de gemeente 
Borsele. Kortom, een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit te proberen en samen 
sportplezier te beleven. Doe je ook mee? 
 
Denk even aan.....  
De portfolio’s mogen weer mee terug naar school en denkt iedereen verder weer aan zaken als; 
namen op bekers en bakjes, gymspullen en op de juiste wijze de iPad vervoeren.  

- Vooral in de onderbouw is het fijn om alles te voorzien van namen, omdat kinderen niet 
altijd weten wat van hen is, dit voorkomt zoekwerk van de juffen  

- Groep 3 t/m 8 gymt op maandag en op vrijdag in de gymzaal van de Stenge, we vragen u dan 
ook om de gymspullen mee te geven (shirt, broek en uiteraard schoenen). Er mogen geen 
sieraden gedragen worden en de haren moeten vast zitten, bijvoorbeeld in een staart. 

september 2022 



 

 

- De kleuters hebben hun gymspullen op school, zodat zij deze ook kunnen gebruiken wanneer 
het regent. 

 
Verlof 
Extra verlof is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en gebonden aan een aantal richtlijnen. Extra 
verlof kan alleen via het hiervoor bestemde formulier en (uiterlijk) twee weken van tevoren, 
aangevraagd worden bij de directie van de school. Het formulier kunt u ook aanvragen via de 
schoolleiding. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. Aan de hand hiervan 
beoordeelt de directie of uw kind in aanmerking komt voor extra verlof. 
https://omniskindcentra.nl/onderwijs/verlof/ 
 
Schoolfruit 

Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit 

stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. Inmiddels is bekend dat we zijn 

ingeloot en vanaf de eerste schoolweek (5 september) krijgen we weer fruit en groente geleverd. 

Zoals altijd, krijgt u van ons de planning van de levering via Parro, zodat u kunt kijken of dit iets is wat 

uw kind kan proeven of dat u zelf fruit of groente meegeeft. Hieronder vindt u de eerste levering. 

 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die fruit voor de kinderen willen snijden. Vanaf maandag 5 

september zal er een lijst hangen bij de deur van groep 3-4. Hier op kunt u aangeven op welke dagen 

u ons wilt komen helpen. Alvast heel erg bedankt! 
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Kalender 

5-9 Eerste Schooldag 

7-9   Start schoolfruit 

15-9  Dag van de leidster 

20-9  Bag2School – Kledinginzamelactie 

Week 39  Ouder-/kindgesprekken 

4-10   Informatiemiddag of -avond (definitieve invulling volgt nog) 

5-10   Start Kinderboekenweek 

Week 41 of 
42 

Schoolreis (definitieve datum volgt nog) 

20-10    Studiemiddag – kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

24-10 t/m 
28-10 

Herfstvakantie 
 

 
Binnenkort ontvangt u de kalender van het hele schooljaar digitaal en zal deze ook in Parro staan. 
 
 
 
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of 
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!  
 


