
 

Nieuwsbrief  

26 augustus 2022 

Kalender augustus 

 

Ma 1     Wo 17   

Di 2     Do 18   

    Wo   3     Vrij 19   

   Do  4     Za 20   

   Vrij  5     Zo 21   

   Za  6     Ma 22   

   Zo  7     Di 23   

Ma 8     Wo 24   

Di 9     Do 25   

Wo 10     Vrij 26   

Do 11     Za 27   

Vrij 12     Zo 28   

Za 13     Ma 29 

Weer naar school 

 

Kijkje in de klas week! 

Zo 14     Di 30   

Ma 15     Wo 31   

Di 16           

 

 



 

Nieuws van school 
 

Beste ouders, 

De grote vakantie is bijna voorbij! Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar. 

In deze eerste nieuwsbrief vindt u praktische informatie over de start van het schooljaar.  

 

Brengen en halen 

 

Het brengen en halen blijft zoals het is. De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3/4 zullen de 

kinderen ’s morgens opvangen op de parkeerplaats en hen mee naar binnen nemen.  

Kinderen die voor het eerst op school komen kunnen, in overleg met hun juf, begeleid worden door 

hun ouders de school in. 

 

De kinderen van groep 4/5 kunnen hun fiets aan de zijkant van ‘Onder de Toren’ plaatsen en meteen 

naar binnen gaan.  

De kinderen van groep 6 t/m 8 komen zo veel mogelijk zelfstandig (op de fiets) naar school. 

 

‘s Middags kunnen de kinderen van groep 1/2 vanaf 14.10 uur opgehaald worden vanaf de 

parkeerplaats. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan om 14.15 uur uit. 

 

Kijkje-in-de-klas-week 

 

Vorig schooljaar hebben we de Kijkje-in-de-klas-week geïntroduceerd. Gedurende verschillende 

weken in het jaar bent u welkom om meteen na schooltijd vanaf 14.15 uur in de klas van uw kind te 

kijken. Afgelopen jaar hebben we ook  opa’s en oma’s gezien die hiervan gebruik hebben gemaakt. 

Leuk! 

 

We starten meteen de eerste schoolweek met een Kijkje in de klas week. Zo kunnen de kinderen hun 

nieuwe klas aan hun ouders laten zien. U bent op alle dagen van deze week na schooltijd welkom om 

met uw kind in de klas te kijken. De data van de andere weken kunt u in de jaarkalender lezen die u 

volgende week toegestuurd krijgt. Ook via Parro worden deze data met u gedeeld. 

 

Gymlessen 

 

De gymlessen worden op de komend schooljaar tot de kerstvakantie op de dinsdag en woensdag 

gegeven. Na de kerstvakantie zal dit op de woensdag en donderdag zijn. Op woensdag verzorgt juf 

Linda van sportservice de gymlessen (toestellen). Op de dinsdag/donderdag geeft juf Laura de 

gymlessen (spellessen). Als zij op wereldreis is neemt juf Michelle deze lessen over. 

 

De eerste gymles van dinsdag 30 augustus geeft juf Laura gymles op het schoolplein. 

 

Vanaf dinsdag 13 september t/m 15 november worden de spellessen vervangen door danslessen! Juf 

Hannah zal aan alle groepen dansles geven.  

 



Schoolwas 

 

We hebben nog twee of drie ‘was-ouders’ nodig die een week of 4 per jaar de schoolwas willen doen. 

De was bestaat over het algemeen uit handdoeken, theedoeken en dweiltjes. Het gaat meestal om 

één was per week. Anneke Hovenier coördineert het wassen en maakt een rooster. U kunt zich 

rechtstreeks bij haar opgeven: anneke.hovenier@gmail.com 

 

De leerkrachten zijn al weer een paar dagen op school om voorbereidingen te treffen zodat we 

maandag goed kunnen starten. De klassen zijn ingericht, de roosters zijn opgesteld, er zijn allerlei 

plannen gemaakt en iedereen heeft veel zin om weer te beginnen. Laat de kinderen maar komen! 

 
Marianne Miedema 

Directeur De WestWijzer 

 

Jarigen augustus 

 

 
6-8     Kate 
7-8     Kees 
           Shania 
9-8     Teike 
11-8   Mels 
13-8   Zoë 
           Maya 
15-8   Mick 
16-8   Anniek 
18-8   Vince 
22-8   Tess 
29-8  Sem 
30-8   Liz 
           Owen 
31-8  Tim 
          Saar 

 
 
 
 

HIEP HIEP HOERA!!!!! 
 
 
 
 

 
 
 

 

ICT 
 
Dit schooljaar gaan we weer aan de gang met Parro. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden 
over zaken in de klas via de leerkracht, krijgt u informatie over schoolactiviteiten en krijgt u 

nieuwsbrieven van de directie.   
Sommige ouders kunnen al gelijk in de app en zijn al gekoppeld. Sommige ouders krijgen via de 

leerkracht een mail met een nieuwe koppelcode.    

mailto:anneke.hovenier@gmail.com


Via deze app delen wij foto’s, vorig jaar heeft u de privacy voorkeuren al ingesteld. Mocht u dat nog 

willen wijzigen kunt u dat doen.   
Heeft u een vraag over de app; in de app zelf bij het kopje ‘parro support’ kunt u antwoorden op uw 
vragen vinden. Lukt het niet kunt u het aan uw eigen leerkracht vragen of mij mailen 

naar ict@dewestwijzer.nl.    
 
Groeten Laura 

 

mailto:ict@dewestwijzer.nl

