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 Nieuwsbrief 
 
 

Nummer 01  25 augustus 2022 Week 34 

 

In deze nieuwsbrief 

1. Een nieuw schooljaar! 
2. Agenda komende periode 
3. Inloop- en aanvangstijd nieuwe schooljaar 
4. Wijziging schooltijden woensdagen 
5. Gymrooster 

       

1. Een nieuw schooljaar!  
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022/2023.  
Wij hopen dat u samen met uw kind(eren) een mooie zomervakantie heeft gehad en dat u weer gezond 
en wel bent thuisgekomen. 
 
Deze week zijn wij (het team) weer gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
Vanuit een mooie en schone school met alle meesters en juffen, maar nog even zonder kinderen, sturen 
wij u deze nieuwsbrief. 
  
Maandag start het nieuwe schooljaar en verwelkomen wij alle kinderen en u als ouders graag om 8.20 uur 
op het kleuterplein voor een feestelijke opening van het nieuwe schooljaar. Daarna gaan de kinderen met 
de leerkracht(en) naar hun eigen klas en start de eerste schooldag.  
De kinderen van groep 8a worden eerst op school verwacht en dus niet bij de gymzaal Het Buut. 
Ouders van nieuwe kinderen mogen even mee naar binnen mocht dit nodig zijn.  
  
Geniet van een mooi weekend. Wij zien u graag maandagmorgen! Wij hebben er veel zin in! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Marijke Boon, adjunct-directeur en 
Dennis Assink, directeur-bestuurder  
 
 

Welkom terug op school! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sintnicolaasschool.com/


 

  Westerse Drift 98 ・ 9752 LK Haren ・ 050 534 67 50 ・ www.sintnicolaasschool.com   

 

2. Agenda komende periode 
Do 22 september Margedag,  

alle kinderen vrij 
 

   

3. Inloop- en aanvangstijd nieuwe schooljaar  
  
Tijdens de coronaperiode kwamen de kinderen vanaf 08.20 uur 
binnen. Wij hebben ervaren dat deze inloop een rustige start van de 
dag is voor de kinderen en dat er bij het binnenkomen in de groep 
aandacht is voor elkaar. Ook kan de les dan stipt om 08.30 uur 
beginnen. Deze inloop gebeurt op dit moment al voor de groepen 
1 tot en met 4. Met ingang van dit schooljaar gaan alle leerlingen 
vanaf 08.20 uur zelfstandig naar binnen.  
De ouders van de groepen 1-2 mogen op woensdag- en 
vrijdagmorgen vanaf 08.20 uur mee naar de groep.  
Voor de groepen 3 en 4 geldt de regel dat u tot de herfstvakantie als 
ouder ook op de woensdag- en vrijdagmorgen even mee naar binnen mag.  
De aanvang van de lessen is voor alle groepen om 8.30 uur. 

4. Wijziging schooltijden woensdagen 
 

In één van de laatste nieuwsbrieven van het afgelopen schooljaar heeft u kunnen lezen dat de schooltijden 
op de woensdag zijn gewijzigd. 
Graag willen wij u nog even herinneren aan de gewijzigde schooltijden van de woensdagen.  
Alle kinderen gaan op woensdag naar school van 08.30 – 12.15 uur. 
Wij maken u er graag even op attent dat, indien uw kind(eren) naar de BSO gaat/gaan, deze wijziging aan 
de BSO door te geven.  

5. Gymrooster  
  

Hieronder het gymrooster voor het schooljaar 2022 - 2023: 
Let op: maandag 29 augustus worden de kinderen van groep 8a op school verwacht (kleuterplein) i.v.m. de 
opening van het nieuwe schooljaar. 
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