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WIST U DAT......?

We heel blij zijn met de nieuwe lay-out van het Kwastje.
In dit eerste Kwastje staat veel handige informatie voor het 
komende schooljaar over de gymtijden, schooltijden en o.a.de 
studiedagen. Verder ontvangt u voor iedere vakantie een 
Kwastje. Overig schoolnieuws of belangrijke data zullen we via 
de Parro-app met u delen. Ontvangt u geen schoolnieuws of 
nieuws van de eigen leerkracht via de Parro-app, wilt u dit dan 
melden bij de leerkracht? Dan gaan we kijken waar de fout zit.

SPEELTOESTELLEN

Dinsdag 7 en woensdag 8 september worden diverse 
nieuwe speeltoestellen geplaatst. Zoals u eerder 

heeft kunnen lezen kon dit helaas niet in 
de vakantie gedaan worden. We 

zullen er even overlast van 
hebben, maar daarna 

kunnen de 
kinderen weer 

fijn spelen.

AANWEZIGHEID DIRECTEUR

Door het vertrek van Guido zal Susanne haar tijd over de beide 
scholen moeten verdelen. Dit gaat ze doen door een 2-wekelijks 
rooster te hanteren, waarbij ze de ene week op maandag-
dinsdag en donderdag op het Palet is en de week erna op 
woensdag en vrijdag.
Zit u ergens mee over uw zoon of dochter of heeft u een vraag 
dan is de eerste stap altijd het contact met de eigen leerkracht. 
Mocht het nodig zijn dat Susanne aansluit bij een gesprek, 
dan zal daar altijd ruimte voor gemaakt worden. Daarnaast 
kunt u altijd per mail contact zoeken via susanne.hansen@
stichtingobo.nl en aangeven dat u een gesprek wenst, dan 
plannen we dat in.

Meneer Willem zal voorlopig 4 ochtenden aanwezig zijn en zal 
ondersteunende en administratieve taken voor Susanne gaan 
uitvoeren.

STUDIEDAGEN LET OP!

Omdat er komend jaar een aantal nieuwe 
onderwijsvernieuwingen gepland staan, hebben we vooral in 
het begin van het schooljaar de studiedagen gepland, zodat we 
als team gelijk wat stappen kunnen zetten.

 
Vrijdag 24 september  

Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 05 oktober 

Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Maandagmiddag 18 oktober  

Alleen de kleuters zijn deze middag vrij
Vrijdagmiddag 22 oktober  

Alle kinderen zijn ’s middags vrij
Maandag 08 november  

Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 24 december 

Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Maandag 24 januari 2022 

Alle kinderen zijn ’s middags vrij
Vrijdagmiddag 25 februari  

Alle kinderen zijn ’s middags vrij
Vrijdag 15 april 

Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Maandag 27 juni 

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

CORONAMAATREGELEN

Hopelijk gaat dit schooljaar een jaar worden waarin we ons 
nog maar weinig druk hoeven te maken over alle geldende 
coronamaatregelen. Echter we zien ook de nieuwsberichten 
hoe het verloopt in het noorden van het land, waar de scholen 
al wel open zijn. We zijn nog niet verlost van alle maatregelen. 
Bij de start op 06 september moeten we ons houden aan de 
1,5 meter afstandsregel onder volwassenen. Dat betekent dat u 
tijdens de inloop de school nog niet in mag, omdat we dan de 
afstand niet kunnen waarborgen.

Daarnaast blijft de regel dat kinderen, maar ook de leerkrachten 
met klachten thuis moeten blijven. We duimen met zijn 
allen dat dit in de praktijk voor weinig problemen 
gaat zorgen en dat we geen groepen naar huis 
hoeven te sturen. Bijgevoegd ziet u de 
meest actuele beslisboom die 
geldt voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd. 
Hierop kunt u 
zien of uw kind 
wel of niet naar 
school mag.

TRAKTATIES

Vanaf dit schooljaar mogen de kinderen 
weer zelfgemaakte traktaties meenemen. De 

voorkeur heeft een gezonde en niet al te grote traktatie.

We hebben de studiedagen zoveel mogelijk gekoppeld aan het 
weekend, zodat de kinderen een lang weekend hebben.
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SCHOOLKALENDER

In de eerste schoolweek ontvangen alle gezinnen een 
schoolkalender voorzien van een geheel frisse uitstraling. Hierin 
staan belangrijke data, informatie, studiedagen en ook de 
vakanties. Geef de schoolkalender een zichtbaar plekje in uw 
huis!

De schoolgids voor schooljaar 2021-2022 wordt digitaal naar 
alle ouders verstuurd. Alle wijzigingen en nieuwe stukken tekst 
zijn met geel gemarkeerd, zodat de veranderingen duidelijk 
zichtbaar zijn.

De schoolkalender en schoolgids staan binnenkort online op de 
schoolwebsite.

SCHOOLTIJDEN

Vanaf 08.30 uur gaat de schooldeur open. We verwachten de 
leerlingen uiterlijk om 08.40 uur in de klas, zodat de lessen om 
08.45 uur kunnen starten.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Voor het 
kind zelf, maar ook voor de groep en de leerkracht is het niet 
prettig als er kinderen te laat binnenkomen. De leerkracht wordt 
onderbroken tijdens de instructie en het kind dat te laat komt 
mist een deel van de uitleg.

Te-laat-komers noteren wij in ons administratiesysteem. Dit 
is digitaal gekoppeld met dat van de leerplichtambtenaar. 
Susanne houdt hier zicht op en zal bij herhaaldelijk 
te laat komen in gesprek gaan met de ouders en de 
leerplichtambtenaar.

BEWEGINGSONDERWIJS

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen op maandag en/of 
vrijdag in de gymzaal in Agora. De kinderen dienen hiervoor 
gymkleding mee te nemen (gymschoenen en sporttenue). Als 
dit wordt vergeten mogen de kinderen niet meedoen. De 
meisjes moeten tijdens de gym hun haar in een elastiek doen.

Groep 3 gymt maandagmiddag van 13.00-14.15 uur
Groep 4-5 gymt op vrijdagmiddag van 13.00-14.15 uur.
Groep 6-7-8 gymt wel twee keer. Zij gymmen op maandag- en 
vrijdagmiddag van 14.15-15.00 uur.

De kinderen van groep 6-7-8 mogen om 15.00 uur vanuit Agora 
gelijk naar huis. Hiervoor hebben we wel de toestemming van 
de ouders nodig. Wilt u dat via de Parro of mail doorgeven aan 
juf Annelies of juf Bregje?

INFO-INLOOP AVOND

Zoals elk jaar wordt aan het begin van het jaar een 
informatiemiddag en/of avond georganiseerd. Met het team 
hebben we voor een andere vorm gekozen, geheel coronaproof. 
1 ouder mag samen met zijn kind komen en zal via een 
strippenkaart allerlei haltes afgaan en zo informatie van het 
eigen kind over de klas en het onderwijs ontvangen. 

We delen de groep in 3-en en hebben hiervoor 3 tijden gepland: 
15.15-16.15 uur, 16.30-17.30 uur en 18.15-19.15 uur. U ontvangt 
hiervoor binnenkort nog een uitnodiging.

VERVANGING JUF DESIREE

Juf Desiree werkt sinds de geboorte van haar dochter Elize de 
ene week 4 dagen (ma-woe-don-vrij) en de week erna 3 dagen 
(ma-don-vrij). Afgelopen jaar heeft Juf Kelly haar vervangen.

Dit jaar zal in het begin van het schooljaar de vervanging 
ingevuld worden op de dinsdagen door Björn van Empel en op 
woensdag door Baukje Rambags. We begrijpen dat het niet 
ideaal is om soms 3 leerkrachten in de week in de groep te 
hebben. Het streven op onze school is 2, maar dat is niet altijd 
mogelijk. We zijn heel blij dat er voor deze lastige vervanging 
toch invallers gevonden zijn.

Vanaf januari zal juf Sandra van groep 1-2a de dinsdagen 
en de woensdagen vervangen. Zij gaat eerst deels het 
zwangerschapsverlof van juf Anneloes invullen.

DRAMA-EN MUZIEKLESSEN

Vanaf de tweede schoolweek zullen de 
kinderen of drama of muziekles 
krijgen van een vakdocent. Juf 
Annelijn is ingehuurd om 
in alle groepen 
dramales te 
geven en meneer 
Sander muziek. Beide 
docenten zullen afwisselend 
in blokken van een aantal weken 
aanwezig zijn en optredens met de 
kinderen instuderen voor bv. de periodeviering, 
kerstafsluiting of ouderbedankochtend.

Bewegen doen we bij de kleuters iedere 
dag! Bij mooi weer zijn ze vaak buiten te 
vinden, bij regen gymmen ze binnen. De 
kleuters gymmen minimaal 1x per week in 
de speelzaal. Als uw kleuter nog geen gymschoenen op 
school heeft, wilt u deze dan kopen en voorzien van naam 
en aan de leerkracht geven. Graag simpele schoenen met 
klittenband of elastiek. De schoenen blijven op school.
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BELANGRIJKE 
DATA DEZE PERIODE

SeptemberSeptember  
6  Eerste schooldag
6-7 Plaatsen speeltoestellen
14  Start dramalessen van juf Annelijn
20  Informatiemiddag/avond voor ouders
24  Studiedag; alle kinderen vrij

OktoberOktober
4   Mr-vergadering
5   Studiedag voor alle OBO-scholen;  
  alle kinderen vrij
6  Handbaltoernooi voor de kinderen  
  van groep 6-7-8 (informatie volgt nog)
11  Start Kinderboekenweek
18  Alleen kleuters zijn deze middag vrij
20  Periodeviering (hierover ontvangt u 
  tegen die tijd ook nog informatie)
22  Alle kinderen zijn deze middag voor  
  de herfstvakantie vrij
25-29  Herfstvakantie

TOESTEMMING PLAATSEN FOTO’S

Op onze school laten wij u regelmatig, via onze app Parro 
en Facebook, foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. 
Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij 
plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden, daarnaast plaatsen we bij foto’s en video’s geen 
namen van leerlingen.
Jaarlijks zijn wij verplicht om toestemming aan u te vragen om 
foto’s of filmopnames te gebruiken.

Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s op 
bv. Facebook dan kunt u dit mailen naar susanne.hansen@
stichtingobo.nl. Ook als u dit afgelopen jaar heeft doorgegeven 
vragen we u dit opnieuw te melden. We moeten dit namelijk 
ieder jaar opnieuw inventariseren.
Graag in de mail de naam van uw kind(eren) vermelden en 
waarvoor u geen toestemming geeft.

NIEUWS VAN NIKKIDS

Hoeraaa! Nikkids bestond op 4 januari 
alweer 5 jaar! Nikki wil graag de ouders van 
deze kinderen bedanken voor het vertrouwen! En Het 
Palet bedanken dat zij ons deze kans gegeven hebben 5 
jaar geleden! We hopen dat we nog lang mogen blijven want 
we vinden het ontzettend leuk om al deze koppies te zien 
opgroeien na die 4 jaar bij ons! Wat zijn jullie groot geworden!!!

De toestemmingen of bezwaren van afgelopen jaar komen 
hiermee te vervallen omdat we het elk jaar opnieuw 

moeten opvragen. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door 
ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen 
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 
school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat 
deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s 
en video’s op internet.

Ondanks zorgvuldigheid van onze kant kan het weleens 
voorkomen dat er iets tussendoor glipt. Laat het in dat geval 
weten, dan zorgen we ervoor dat de foto zo snel mogelijk wordt 
verwijderd.

NIEUWS VAN BLITZ4KIDZ

‘Onze zomervakantie is weer ontzettend leuk en er zijn veel 
kinderen die er gebruik van hebben gemaakt!

Hierbij een leuke sfeerimpressie...
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