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Willemstad, 19 augustus 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Wij zijn al weer anderhalve week bezig.
Ondertussen is er gestart met het afnemen van de beginsituatietoetsen om te kunnen
vaststellen wat het startpunt is voor onze diverse groepen.
Hieronder volgen verder enkele reminders en belangrijke mededelingen.
E-mailadres
Graag z.s.m. uw e-mailadres doorsturen naar de klassenleerkracht zodat u alle
mails van de school kunt ontvangen. Liever geen hotmail- of Yahoo-account
vanwege de problemen die we hiermee ondervinden.
Inloggegevens Profectus
N.B. Mocht u als ouder uw inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u zelf inloggen met uw emailadres
en een nieuw wachtwoord aanvragen. Alleen als u een nieuw emailadres heeft, dan stuurt u het
MT een bericht zodat u een nieuw wachtwoord van ons ontvangt.
Draaiende motor/ harde muziek
Parkeert u in de eerste strook? Dan graag geen draaiende motors of
harde muziek. Het geluid is erg storend en de uitlaatgassen zijn geen
pretje, zeker voor kinderen met astma e.d. Gelieve hier rekening
mee te houden en anders te parkeren bij de tweede of derde strook.
Coolers
Voor gebruik van de coolers gebruiken de kinderen een eigen beker/thermosfles. Het is aan te
raden om een extra fles water aan uw kind(eren) mee te geven. Zeker ook met de warmte deze
dagen.
Uniform / gymlessen van start
Als bijlage ontvangt u de afspraken omtrent het correcte uniform welke ook op onze
schoolwebsite staan. Vanaf september gaan we ervan uit dat alle kinderen het correcte uniform
hebben.
De gymlessen zullen volgende week dinsdag 23 augustus weer van start gaan. U kunt online via
onze schoolwebsite gymshirts bestellen. Aanstaande dinsdag kan uw kind ook een gewoon wit
T-shirt dragen, als hij/zij het gymshirt nog niet heeft. Dit jaar zullen de groepen 3 ook bij SDK gaan
gymen! Graag op de gymdag uw kind een extra fles water meegeven en als er buiten gym is kan
het kind een pet dragen.

Aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek
In het geval van bijzondere gevallen (overlijden, familieomstandigheden, e.d.) kunt u
een aanvraag voor vrijstelling van schoolbezoek verzoeken. Hieronder valt in principe geen
vakantie. U vult hiervoor het formulier op onze schoolwebsite in en stuurt deze in een envelop
als hardcopy naar school. Ook moet er een brief bij waarin u de reden van aanvraag aangeeft.
Hierna zal uw aanvraag in behandeling worden genomen.
Uitnodiging infoavond ouders/verzorgers
Volgende week dinsdag- en donderdagavond is er informatieavond.
Op dinsdag 23 augustus:
gr. 1-4-5-8
Op donderdag 25 augustus: gr. 2-3-6-7
Tijd:
18.00 – 19.30 uur

Er zal eerst een plenair gedeelte zijn op de grote speelplaats waar het MT en de oudervereniging
een woordje zullen doen. Vervolgens gaat iedereen naar de diverse klassen.
Groep 1 en 2 zitten in het computerlokaal. I.v.m. de beschikbare ruimte vragen we de
aanwezigheid van één ouder.
Afzetten en ophalen
Alle kinderen van de groepen 2 t/m 8 lopen weer zelfstandig naar binnen. We hebben afgelopen jaar
gemerkt dat dit zeer ten goede komt aan de zelfstandigheid van de kinderen en ook aan de effectieve
leertijd.
Voor u als ouder met een kind in groep één die nu voor het eerst bij ons gaat beginnen, wordt een
uitzondering gemaakt, waarbij u tot aan de oktobervakantie uw kind bij de klas kunt afzetten.
Momenteel lopen de ouders/verzorgers van de groepen 1, 2 en 3 bij de eerste bel (12.25
uur) via de voorpoort naar binnen en vervolgens door naar de klas om hun kind op te halen.
De kinderen van groep 4 wachten in de hal op hun ouder/verzorger.
Bij de tweede bel (12.30 uur) verlaten de groepen 5 t/m 8 achtereenvolgens de
school via de voorpoort waarbij u als ouder hen hier komt ophalen.
Na 12.45 uur is er geen toezicht meer.
Let op:
T.a.v. het ophalen zullen er op korte termijn aanpassingen komen, waarover u volgende week meer zult
horen. Blijft u pending.

Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A. Van Eenennaam, adj.

