
 

 

 

 

 

 

En we zijn weer begonnen! 
Al weer twee schoolweken achter de rug zelfs. En nog steeds zomerweer. 
Langzaamaan weer wennen aan het schoolritme. Het eerste kennismakende 
gesprek met de nieuwe groepsleerkracht(en) is ook al gehouden. Dat het een 
mooi schooljaar mag worden, onder Gods zegen.  
 

Leerlingenpanel 
Donderdag 13 september is de eerste bijeenkomst van het leerlingenpanel 
onder leiding van juf Reitsma. Wel en wee, tips en tools, het reilen en zeilen, 
positieve en negatieve punten; alles kan en mag respectvol besproken worden 
in het leerlingenpanel. Met het doel om goed naar leerlingen te luisteren en 
een bijdrage te leveren aan de goede sfeer op school. De dinsdag ervoor 
worden de nieuwe klassenvertegenwoordigers van groep 6 gekozen. 
 

Lopend of fietsend naar school 
Kinderen die buiten de fietsgrenzen wonen, mogen op de fiets naar school 
komen. Hiervoor is vanaf september een kleine fietssticker nodig die goed 
zichtbaar op het achterspatbord of (indien geen achterspatbord aanwezig) 
onder het zadel wordt geplakt. Op die manier kunnen we goed controleren of 
de fietsen in de fietsenstalling er mogen staan. 
Het is de bedoeling dat iedereen die nog geen fietssticker heeft, maar wel met 
de fiets naar school mag komen, in september een fietssticker op de fiets heeft 
geplakt. Binnenkort stuurt meester van Egmond een parro rond met daarin de 
informatie hoe uw kind aan een fietssticker komt. 
Hieronder het kaartje met grenzen, waarbij we 600 meter lopen naar school 
ongeveer als maximumafstand aanhouden. Iedereen buiten het oranje gebied 
mag met de fiets met fietssticker naar school komen. In geval van twijfel, kunt 
u meester van Egmond even een parrootje sturen. 
 
 

Nieuwsflits September 

 



  
Kinderen die met een beschadigde of verdwenen fietssticker zitten, kunnen bij 
meester van Egmond een nieuwe sticker halen. Hij is meestal dinsdag op 
school. 
Kinderen die in het oranje gebied wonen, komen in principe lopend naar 
school. Wie een goede reden heeft om een enkel keertje met de fiets naar 
school te gaan en binnen de grenzen woont, geeft dit van tevoren even aan via 
een parrootje aan de leerkracht.  
 

Afspraken graag buiten schooltijd 
Hierbij een vriendelijk doch dringend verzoek om waar mogelijk afspraken bij 
de huisarts, tandarts en orthodontist buiten de schooltijden te plannen. 
 

Liever niet voor 13:15 uur naar school 
Nog zo’n vriendelijk doch dringend verzoek: als uw kind tussen de middag thuis 
eet, wilt u hem of haar dan niet voor 13:15 uur naar school laten komen? Het 
overblijven duurt namelijk tot 13:15 uur en het toezicht houden voor 13:15 uur 
kan voor de overblijfkrachten nogal onoverzichtelijk worden. Vanaf 13:15 uur 
wordt de pleinwacht overgenomen door een leerkracht en is er toezicht voor 
alle kinderen die het plein opkomen. 
 



Ontruimingsoefening 
Dinsdag 20 september hopen we de eerste ontruimingsoefening te houden. De 
leerlingen krijgen de eerste oefening in het schooljaar vooraf duidelijke en 
geruststellende instructie van de groepsleerkracht.  
In mei houden we de tweede oefening, maar die komt dan vrij onverwacht. 
 

Studiedag 22 sept & Studiemiddag 27 sept 
Op donderdag 22 september is de eerste studiedag van het team. Alle kinderen 
zijn vrij. Het team buigt zich samen met het CPS (Christelijk Pedagogisch 
Studiecentrum) over de vraag hoe we in deze tijd en in de toekomst het beste 
kunnen functioneren als team. Met enerzijds het behoud van onze christelijke 
indentiteit en anderzijds hoe we in de huidige samenleving en in school (een 
samenleving in het klein) effectief en betekenisvol als team bezig kunnen en 
mogen zijn. 
Op dinsdagmiddag 27 september houden de teamleden van de groepen 1 en 2 
een studiemiddag met het thema “Lesson Study”, een manier om continue  
leskwaliteit te laten zien, samen met de teamleden naast je. Alle kleuters zijn 
dan vrij. 
 

Schoolgids 2022 - 2023 
Onder “Info” op de website komt een trits aan informatie te staan die ongeveer 
dekkend is voor alles wat er op school gebeurd.  
Zo is daar de nieuwe schoolgids 2022-2023 met wettelijk verplichte info die het 
mogelijk maakt scholen met elkaar te vergelijken.  
Voor de herfstvakantie komt er ook een nieuw schoolreglement te staan met 
allerlei rechten en plichten, afspraken en regels voor leerlingen, ouders en 
teamleden.  
Daarna komt er dit schooljaar ook nog een Schoolinfo-ABC op de site, met 
allerlei praktische informatie op alfabetische volgorde. 
 
 


