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Beste ouders/ verzorgers, 

Het is bijna weer zover. De deuren van de 

school gaan weer open. Het nieuwe 

schooljaar 2022-2023 gaat starten. We 

starten dit schooljaar met 80 leerlingen 

verdeeld over de verschillende groepen. 

Voor iedere groep hebben we bevoegde 

leerkrachten en dat is een enorme 

geruststelling. In het nieuws hoort u hoe 

moeilijk het is om voor alle groepen 

bevoegde leerkrachten te vinden. Dit is in 

onderwijsland een grote zorg en er wordt 

stevig nagedacht over hoe dit probleem 

opgelost kan worden.  

Wij maken er een mooi en goed jaar van. 

Er staan mooie activiteiten gepland voor 

dit schooljaar. De planning van deze 

activiteiten kunt u vinden in de kalender op 

Social Schools. Het advies is om deze 

kalender regelmatig te raadplegen en te 

kijken wat er op het programma staat. Het 

kan wel eens gebeuren dat er iets 

verandert. Hiervan brengen we u overigens 

altijd via een mailing in Social Schools op 

de hoogte. 

Deze week zijn alle klassen weer ingericht 

en gezellig gemaakt zodat we aanstaande 

maandag fris kunnen starten.  

 

De Bel 

Vanaf 8.15 uur zijn leerlingen welkom op 

school. De leerlingen van groep 1&2 

mogen naar binnen worden gebracht en bij 

de deur kan er afscheid genomen worden. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven 

buiten spelen totdat de bel gaat om 5 

minuten voor half negen. Dan mogen zij 

ook naar binnen. Ze hebben dan nog 

voldoende tijd om hun jas en tas aan de 

kapstok te hangen, voordat de lessen 

beginnen om 8.30 uur.  Door Corona zijn 

we gewend geraakt aan andere gewoontes 

en hebben we ontdekt dat leerlingen heel 

goed reageren op deze manier van 

binnenkomen in school. Ze kunnen nog 

even buitenspelen en daarna zelfstandig 

naar binnen gaan. Vanaf 8.15 uur is er 

pleinwacht.  

A.s maandag, de eerste schooldag zijn alle 

ouders welkom in school om een kijkje te 

nemen in de klas van uw kind. U krijgt dan 

een eerste indruk van de klas en weet waar 

uw kind het over heeft als het met 

verhalen thuiskomt over school. Een 

dergelijke inloop willen we met regelmaat 

terug laten komen dit schooljaar, zodat u 

zelf kunt zien hoe het gaat in de klas. De 

deur is maandag open vanaf 8.15 uur.  

 

Traktaties 

Jarig zijn is een feest en dat wil je graag 

vieren. Op school doen we dat met een 

verpakte traktatie. Toch willen we u vragen 

om de traktatie voor leerlingen en 

personeel bescheiden te houden. Het 

hoeft niet groot en veel te zijn. Het gaat 

om het gebaar. Voor een gezonde en 

makkelijke traktatie vindt u een heleboel 

leuke ideeën op internet.  



 

Eten mee naar school 

Wat geef je je kind mee naar school om te 

eten en hoeveel geef je mee? Wat ons 

opvalt is dat de trommels gevuld zijn met 

heel veel verschillende dingen, gezond en 

ongezond. Omdat we met elkaar eten in de 

klas, zien kinderen van elkaar wat er in de 

trommel zit. Daar zit heel vaak een groot 

verschil in. We zien gelukkig veel gezonde 

dingen, maar ook snoepjes, koekjes e.d. 

komen we tegen. We willen u vragen hier 

selectief mee om te gaan. Zo zorgen we 

ervoor dat alle trommels gevuld zijn met 

ongeveer dezelfde dingen. Er is wel 

verschil, maar geen groot verschil.  

Wat eet een kind tussen de 4 en 12 jaar 

per dag op school. Het voedingscentrum 

schrijft voor dat ze voor de lunch en 

tussendoor voldoende hebben aan 100 à 

150 gr fruit/ groente, een portie zuivel of 

ongezouten noten (15 gr) en  2 à 3 

boterhammen met beleg, plus 0,5 tot 1 

liter vocht. Dit is een gemiddelde. Een kind 

van 12 eet over het algemeen meer dan 

een kind van 4.  

 

Informatieavond 

Dinsdag 13 september organiseren we een 

informatieavond voor ouders. Door de 

omstandigheden is het al een aantal jaren 

geleden dat we deze avond georganiseerd 

hebben. We pakken het dit jaar anders aan 

dan zoals we gewend waren. Tussen 18.00 

en 20.00 uur is de school open. Samen met 

uw kind kunt u de klas waarin uw kind zit 

rustig bekijken. Uw kind geeft een 

rondleiding en vertelt wat het weet over 

de klas en de school. Daarnaast is de 

leerkracht beschikbaar voor vragen over de 

organisatie in de klas en op school. De 

Medezeggenschapsraad zal aanwezig zijn 

deze avond om u te informeren over hun 

werk voor de school. We proberen u op 

een zo breed mogelijke manier te 

informeren over het reilen en zeilen op 

school. U kunt het zien als een soort van 

nieuw schooljaarsvistite, afgekort 

“nieuwjaarsvisite”, want er wordt ook 

gezorgd voor koffie/ thee en ranja.   

 

Vreedzame School 

Dit jaar starten we met nieuwe mappen 

voor de lessen van de Vreedzame school. 

Tijdens de nieuwjaarsvisite kunt u dit 

bekijken en vragen stellen. Ook uw kind 

kan daar iets over vertellen, omdat er de 

eerste 2 weken intensief wordt gewerkt 

met de lessen van de Vreedzame School. 

Dit doen we voor de groepsvorming. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de 

regels in de klas en op school en het 

omgaan met elkaar.  

Data 

31 augustus  oud papier 
13 september   informatieavond 
14 september   schoolreis gr. 1 t/m 6 
26 september  leerlingen vrij/ 
studiedag leerkrachten 

Tot slot wens ik iedereen voor de laatste 
vakantiedagen veel plezier. 

 

Een hartelijke groet,  

Team Sws Oostermoer



 


