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Wekerom, 16 augustus 2022 
 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De laatste week van de vakantie is aangebroken. We hopen dat u en de leerlingen ervan genoten 
hebben. De leerlingen zijn vanaf volgende week maandag weer van harte welkom op school. We kijken 
ernaar uit ze weer te zien en hun verhalen te horen!  

 
Zoals in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar is aangekondigd, geven we u in deze brief 
informatie over de start van het schooljaar.  
 
Eerste schoolmorgen  
Vanaf maandagmorgen 22 augustus ontvangen we de leerlingen weer op school. Die middag zijn de 
leerlingen, i.v.m. de eerste teamvergadering van het schooljaar, vrij. Dat betekent dat de school om 
12.30 uur uitgaat.  
 
Start schooldag 
Om 08.35 uur gaat de eerste bel. Vanaf dat moment kunnen de leerlingen naar binnen. Om 08.40 uur 
gaat de tweede bel. Dat is het moment waarop de kinderen in de klas moeten zijn, zodat de schooldag 
kan beginnen.  In onderstaand overzicht ziet u welke deur gebruikt kan worden: 
 
Hoofdingang:  

- Groep 3; 
- Groep 6; 
- Groep 7; 
- Groep 8. 

 
Tweede ingang (bij de voetbaltafel): 

- Groep 3/4; 
- Groep 4; 
- Groep 5. 

 
Ingang op het kleuterplein (bij de zandbak): 

- Groep 0/1; 
- Groep 1; 
- Groep 2. 

 
Binnenbrengen door ouders 
De leerlingen van groep 0, 0/1, 1 en 2 mogen binnen worden gebracht door een ouder. Voor de eerste 
twee schoolweken geldt dat de kinderen van deze groepen in principe iedere dag binnengebracht 
mogen worden. Vanaf de derde schoolweek geldt onderstaand rooster: 

- Groep 0/1: Maandag 
- Groep 1: Dinsdag 
- Groep 2: Donderdag 

 
De leerlingen van groep 3 (zowel de enkele groep als de combinatiegroep) mogen de eerste twee 
weken ook worden binnengebracht. Daarna is het de bedoeling dat de leerlingen zelf naar binnen gaan.  
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Schoolgids 2022-2023 
Ieder schooljaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. Bij deze brief treft u de nieuwe gids aan. U kunt 
deze ook downloaden vanaf de website van de school. In de versie op de website ontbreken de 
contactgegevens van het personeel. Deze kunt u in de versie die u per mail ontvangt wel bekijken. 
Liever een gedrukt exemplaar? U kunt er een op school ophalen.  
 
Werkwijze pleinwacht 
Inmiddels zijn de meeste ouders gewend aan de werkwijze rondom de pleinwacht tussen de middag. 
Bij deze nieuwsbrief treft u de werkwijze nogmaals aan. Hieronder geven we de belangrijkste punten 
nog even door.  
 

- We vragen ouders die pleinwacht lopen een oranje hesje te dragen. Deze hesjes liggen bij de 

entrees (op een kast bij de kleuteringang, bij de hoofdingang in de kast); 

- Er is een rooster voor de schoolpleinspellen (trefbal, tafelvoetbal, trapveldje etc.). Dit rooster 

hangt op het raam van de personeelskamer. Dit rooster is leidend; 

- Vanaf de herfstvakantie zijn er leerlingmediatoren. Zij kunnen worden ingezet bij kleine 

conflicten; 

- Er zijn verschillende leerkrachten met een EHBO-certificaat. In het bijgevoegde document ziet 

u wie dat zijn. Aarzel niet om een (willekeurige) leerkracht te betrekken bij een ongelukje op 

het plein; 

- Wilt u ongelukjes altijd even aan ons doorgeven? Ook als het mee lijkt te vallen? Soms 

ontwikkelt een ongelukje zich later op de dag tot klachten. Het is dan fijn om te weten wat er 

is gebeurd. We kunnen dan ook een extra oogje in het zeil houden; 

- Als leerlingen zich misdragen, loop dan gerust even naar binnen om een leerkracht te 

betrekken; 

- Bij flinke regen blijven de leerlingen binnen. In het bijgevoegde document leest u wat de 

werkwijze dan is; 

- Het einde van de pauze wordt aangegeven met een bel. Dat geldt echter niet voor de 

kleutergroepen. Voor hen is in de handen klappen (en een fluitsignaal) het teken. In bijgevoegd 

document hebben we het nog wat preciezer opgeschreven.  

 
In het pleinwachtrooster dat we voor de vakantie verstuurden was een foutje geslopen in de planning 
van de herfstvakantie. Bij deze brief treft u de juiste versie aan.  
 
Tenslotte 
Zoals geschreven kijken we uit naar het nieuwe schooljaar. We hopen opnieuw op een goede 
samenwerking met u. Neemt u bij vragen of opmerkingen gerust contact met ons op. Dat kan per mail, 
telefonisch, bij het hek of door gewoon even binnen te lopen. Weet u van harte welkom!  
 
We wensen u en de leerlingen een goed schooljaar toe! 
 
Hartelijke groet,  
Gerard Brussaard 
 
 


