
 

 

 

 

 

 

 

 
Ma 30 aug  Eerste schooldag klas 1 t/m 6 
Di 31 aug  Eerste schooldag kleuterklassen 
Ma 13+ wo 15 sept Schoolfotograaf 
Ma 13 sept   Ouderavond kleuterklassen Barbara / Monique 
Di 14 sept  Ouderavond klas 4 
Wo 15 sept  Schoolfotograaf 
Wo 15 sept  Ouderavond kleuterklas Enny  
Ma 20 sept  Ouderavond klas 5/6 
Di 21 sept   MR-vergadering 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
Op naar het nieuwe schooljaar 
De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk heeft u een fijne zomertijd gehad. Deze week waren 
de leerkrachten alweer bezig met het inrichten van de klassen en het voorbereiden van de 
lessen. Woensdag hadden we een gezamenlijke studiedag. Het grote thema was: hoe maken 
we als lerarencollege de verbinding met het wezen van ons school? Met die vraag nodigden we 
Jaap van de Weg uit, die gesprekken over karma- en wezensvragen leidt. 
 
Informatie eerste schooldag 
De eerste schooldag voor klas 1 t/m 6 is op maandag 30 augustus. De school begint om 10.00 
uur. De coronamaatregelen gelden helaas in elk geval nog tot 20 september. Daarom mogen 
de ouders nog niet op het schoolplein komen bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. 
We hopen dat de regels met ingang van 20 september versoepeld worden. In dat geval 
berichten wij u hierover. 
 
Als de bel gaat, verzamelen alle kinderen van klas 2 t/m 6 zich op het grote plein rondom de 
plek waar de leerkrachten klaarstaan. Daar zingen we samen een lied, waarna de kinderen naar 
binnen gaan voor een welkomstbijeenkomst in de klas en de grote zaal. 
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Nieuwe eerste klas 
De kinderen van de nieuwe eerste klas worden om 9.50 uur ontvangen op het kleuterplein bij 
de eigen kleuterjuf. De nieuwe eerste klas-ouders mogen, nadat ze hun kind hebben 
weggebracht, naar het grote plein en zich opstellen rondom het met bloemen versierde touw. 
We creëren daar voldoende ruimte om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden. 
 
Om 10.10 uur komen de nieuwe eersteklassers samen met de kleuterjuffen in een lange rij naar 
het grote plein, waar de aanstaande eersteklassers over ‘het touw’ springen. Eerste klas-
leerkrachten Rozemarijn Mulder en Saskia Kiekebelt ‘vangen’ de kinderen op, begroeten ze en 
nemen ze mee naar de grote zaal. Daar zitten de kinderen van klas 2 en 3 al op ze te wachten 
om ze zingend welkom te heten. 
 
De leerkrachten van klas 1, 2 en 3 vertellen in de grote zaal een verhaal of laten een klein 
toneelstukje zien. Hierin lichten zij een tipje van de sluier op van wat er het komende schooljaar 
in de verschillende klassen aan bod komt. Helaas is het vanwege de 1,5 meter afstand niet 
mogelijk dat hierbij ouders aanwezig zijn, dus ook niet de ouders van de nieuwe klas 1. 
 
Van 10.15 uur tot 12.00 uur is er koffie en thee voor de nieuwe eerste klas-ouders op het plein. 
 
De kinderen van klas 1 t/m 3 hebben na een pauze een activiteit in hun eigen klas tot 12.00 uur. 
 
De kinderen van klas 4 t/m 6 hebben van 10.15 uur tot 11.15 uur een programma in hun eigen 
klas en daarna een jaaropening in de zaal van 11.15 tot 11.45 uur.  
 
Om 12 uur is de eerste schooldag afgelopen.  
 
Dinsdag gaat de bel om vijf voor half negen en zijn alle lessen voor klas 1 t/m 6 op de normale 
tijden. 
 
Kleuters 
Voor de kleuters begint het schooljaar op dinsdag 31 augustus. Ook hier geldt dat het nog niet 
mogelijk is om de ouders in de school te ontvangen. U kunt de kinderen naar het kleuterplein 
brengen op de volgende tijden: 
 
Kleuterklas Monique:  van 8.15 tot 8.25 uur 
Kleuterklas Enny:  van 8.25 tot 8.35 uur 
Kleuterklas Barbara:  van 8.35 tot 8.45 uur 
 
Op de eerste schooldag mag u even meelopen tot op het kleuterplein om uw kleuter weg te 
brengen. Vanaf woensdag kunt u uw kind bij het hek naast het fietspad gedag zeggen. Alleen 
ouders van de allerjongste kleuters mogen tot het kind het zelfstandig kan mee het 
kleuterplein op. 
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In september wordt er een nieuw hek geplaatst, waarna de kinderen van alle kleuterklassen 
tussen 8.20 en 8.30 uur gebracht kunnen worden. Zodra dit hek gerealiseerd is ontvangt u 
hierover bericht. 
 
Aan het einde van de schooldag kunt u de kleuters per klas ophalen bij de boomstammen van 
de eigen kleuterklas: 
 
Kleuterklas Monique:  tussen 12.25 uur en 12.35 uur 
Kleuterklas Barbara:   tussen 12.35 uur en 12.45 uur 
Kleuterklas Enny:   tussen 12.45 uur en 12.55 uur  
 
 
Wij wensen iedereen een fijn en inspirerend schooljaar toe. 
 
 
Namens het team: 
 
Ceciel Wolfkamp,  
Directeur Vrije School De Zonnewende 
 
 
 


