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Voor alle data geldt: Deo Volente

Informatie over…
De vakantie is bijna voorbij. We zitten al in de laatste vakantieweek en woensdag 23 augustus a.s
gaan de schooldeuren weer open en verwachten we alle leerlingen weer op de gebruikelijke tijd.
In deze eerste nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal praktische zaken, zoals in gebruik
nemen nieuwe school, verkeerssituatie, zwem- en gymtijden, luizencontrole, inloop groep 3,
enzovoort.
Nieuwe school
Het is een feest om in een nieuwe school te mogen
werken. Het is een prachtig gebouw. In de afgelopen
week heeft het team ontzettend hard gewerkt om
alles op zijn plaats te krijgen en we zijn bijna zover
dat we daadwerkelijk aan het werk kunnen en de
leerlingen kunnen ontvangen.
In de afgelopen week zijn er nieuwe meubels
gebracht, nieuwe touchscreens, nieuwe …. Bijna
alles nieuw!
We krijgen van verschillende bezoekers een
compliment dat we zo’n mooi gebouw hebben.
Zullen we er met elkaar voor gaan zorgen dat het ook
een mooi gebouw blijft?
De eerste schooldag: in gebruik nemen van de school
Graag willen we de start van het nieuwe schooljaar in onze mooie nieuwe Parel een feestelijk tintje
geven. Ouders zijn daarbij van harte uitgenodigd. Samen met de kinderen wacht u op het plein tot de
officiële opening zal plaatsvinden. In groepjes zullen ouders en kinderen naar binnen gaan;
beginnend met de kinderen van de groepen 1-2. Dat wordt omgeroepen via een microfoon. Wanneer
u meerdere kinderen op school heeft, kunt u daar later alsnog naar toe lopen. Al zal het de eerste
keer een beetje zoeken zijn.... De groepen 1 t/m 4 bevinden zich beneden; groep 4-5 t/m groep 8
vindt u op de eerste verdieping. Voor de beide groepen 8 moet u redelijk ver naar achter in het
gebouw doorlopen. De lokalen zijn voorzien van de groepsaanduiding, dus dat wijst zich vanzelf.
Wanneer u ons mooie gebouw bewonderd heeft, neemt u afscheid van uw kind(eren) en gaan de
leerkrachten met de groepen de eerste schooldag opstarten.
Verkeerssituatie bij de school
Er is een commissie gevormd die zich gebogen heeft over de verkeerssituatie bij/rond school. We
zullen met elkaar moeten wennen aan de nieuwe situatie. Het is voor ons allemaal een beetje
vreemd. Waar wachten de ouders op hun kind(eren), waar kan geparkeerd worden, via welke in/uitgang gaan de kinderen op/van het schoolplein, waar gaan de leerlingen het gebouw in en uit,
enzovoort. Uiterlijk dinsdag a.s. ontvangt u hierover een aparte mail met informatie.
Verkeerssituatie in de school
Om de verkeersstromen in de school in goede banen te leiden, is het ook belangrijk dat we met
elkaar afspreken waar de leerlingen naar binnen gaan en langs welke route ze naar hun lokaal gaan.
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In de aparte mail over de ‘verkeerssituatie bij de school’ wordt ook iets verteld over de
verkeersstromen in de school.
Schooltijden
Voor velen zijn de schooltijden bekend. Er is ook een aantal ouders die hun kind voor het eerst op
school brengt. Hieronder leest u de schooltijden zoals we die op onze school hanteren:
De schooltijden zijn als volgt:
maandag
08.30 – 12.00
dinsdag
08.30 – 12.00
woensdag
08.30 – 12.15
donderdag
08.30 – 12.00
vrijdag
08.30 – 12.00

13.00 – 15.00*
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00**

* Groep 1 is op maandagmiddag vrij.
** Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
Pauze
We hebben verschillende ochtendpauzes. De groepen 3, 4, 5 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15
uur en drinken/eten daarna in het lokaal en de groepen 6,7,8 hebben pauze van 10.15 uur en tot
10.30 uur en eten/drinken daarvoor in het lokaal
Groep 1 en 2
De kleuteringang gaat vanaf 08.20 uur open, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. Er is dan ook
toezicht in het lokaal aanwezig.
Groep 3 t/m 8
Tien minuten voor de lessen beginnen is er toezicht op het schoolplein. Vijf minuten voor schooltijd
gaat de eerste bel. Als de tweede bel gaat, moeten alle kinderen in de klas zijn.
Inloop
Op de activiteitenkalender kunt u zien wanneer er inloop is in groep 3 t/m 8. Voor groep 1 en 2 is er
geen inloopochtend, omdat u uw kind voorlopig in de klas mag brengen.
Overblijfkinderen
In verband met spelende overblijfkinderen is het plein voor midden- en bovenbouw tussen de
middag tot 12.50 uur ‘verboden terrein’ voor andere kinderen.
Klaarover
Alléén op de Almweg staan de klaarovers klaar om uw kind(eren) veilig te laten oversteken.
Skeelers
In de oude schoolgebouwen kwamen veel leerlingen op skeelers naar school. Nu we in een nieuw
gebouw zitten is besloten dat de leerlingen niet meer met skeelers in de school mogen. Wilt u dat
met uw kind(eren) bespreken?
Materiaal stuk
Het kan zijn dat een leerling moedwillig een pen, een liniaal, een schrift enzovoort stuk maakt. Als dat
door de leerkrachten wordt gezien, dan wordt vanuit pedagogisch oogpunt (als je iets bewust stuk
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maakt moet je dat ook vergoeden) van de leerlingen een (kleine) bijdrage van € 1,00 gevraagd.
Mogen we er vanuit gaan dat u dit beleid van de school ook steunt? Alvast bedankt.
Luizenkeep
Over het gebruik van de luizenkeep wordt in het land zeer verschillende gedacht. We hebben
besloten dat het gebruik van de luizenkeep niet verplicht gesteld wordt, maar dat het wel gebruikt
mag worden.
Zwemtijden
De leerlingen van groep 3 en 4 hebben één keer zwemmen in plaats van gym. De zwemtijden zijn:
Groep 3
Groep 4a en 4b

donderdagmiddag om 13.30 uur tot 14.00 uur
donderdagmiddag om 14.00 uur tot 14.30 uur

In overleg met de busmaatschappij is afgesproken dat de bus die leerlingen naar het zwembad
brengt op de grote parkeerplaats aan de Kruisweg staat. Daar kunnen de leerlingen veilig instappen.
Gymtijden
De gymlessen vinden plaats op de volgende dagen.
dinsdagmorgen: groep 3 t/m 6 en beide groepen 8
dinsdagmiddag: groep 7
De tweede gymles voor groep 5 t/m 8 vindt plaats op:
donderdagmiddag:
groep 5, groep 6a en groep 6b
vrijdagmiddag:
groep 7, groep 8a en groep 8b
Op donderdagmiddag gaan de leerlingen van groepen 4 met één leerkracht zwemmen. De andere
leerkracht gaat met de groepen 5a, 5b, 6a en 6b mee naar de gym.
Inloop groep 3
Voor de ouders van de leerlingen in groep 3 is op elke woensdag tot aan de herfstvakantie een inloop
gepland voor de groep 3 leerlingen. U kunt dan uw kind(eren) in het lokaal brengen en kijken waar
uw kind(eren) mee bezig is(zijn).
Luizencontrole
Normaal gesproken is de eerste woensdag na een vakantie ingepland voor de luizencontrole. Omdat
woensdag de eerste schooldag is wordt de luizencontrole opgeschoven. U hoort nog welke datum
dat wordt.
Jaarkalender en schoolgids
In de loop van de eerste schoolweek ontvangt u van ons de jaarkalender en de schoolgids.
Data
Omdat u de jaarkalender nog niet heeft ontvangen, leest u hieronder van een aantal activiteiten de
planning.
24-08: eerste schooldag
01-09: speelgoedmorgen groepen 1-2
06-09: inloop groep 3 t/m 8
08-09: leerlingen vrij i.v.m. Giessense markt
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11-09: MR vergadering
13-09: inloop groep 3 tot aan de herfstvakantie
18-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
21-09: oudervertelmoment (u krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
09-10: KerkSchoolGezinsdienst voor groep 5 t/m 8 (locatie: Herv Kerk Giessen)
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