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Kinderboekenweek: worden wat je wil
Compensatie dag Carla
Peutermeespeelochtend planning
Kunstontmoeting groep 3/4/5
Inloop/infomiddag (onder voorbehoud
maatregelen C-19)
Herfstvakantie
Infomiddag PO-VO SWW
GMR
Nieuwe Kolk Lifestyle groep 5-6
teamoverleg
OR
Compensatiedag Geesje
Peutermeespeelochtend
Lampionnenoptocht
Compensatiedag Carla
IEP toetsen groep 8
Nieuwsbrief
Margedag 2

Op weg….
En voordat je het weet zijn er al weer zes weken
verstreken. De kinderen zijn allemaal gewend aan het
dagelijkse ritme samen met hun juf/meester. Er is gewerkt
binnen het thema reizen. De kleuters hebben uilenballen
uitgeplozen, wat een betrokkenheid! De kinderen van
groep 3 hebben al weer veel letters erbij geleerd, de
bovenbouw is naar het gevangenismuseum geweest, zeer
waardevol en leerzaam voor de kinderen!
Wat betreft de ontwikkelingen van Corona is het met
enige voorzichtigheid weer haalbaar om, met anderhalve
meter afstand, hulp aan u ,ouders, te vragen. U heeft
ondertussen al een bericht ontvangen over hulp bij het
maken van de lampionnen. Heel fijn dat dit weer kan! Het
advies, ook vanuit het bestuur van Kits Primair, is nog
altijd om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand in acht
te nemen. Een informatiemiddag met vele ouders in één
lokaal lijkt op dit moment nog niet verstandig.
Het protocol laatste versie, 25-0-2021, kunt u vinden op:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/RichtlijnBasisond
erwijs-Speciaal-basisonderwijs-september-2021.pdf

De twee margedagen van 7 maart 2022 en 4 juli 2022
komen te vervallen. In overleg met de MR-leden zijn de
margedagen besproken, er waren in eerste instantie 8
dagen gepland maar dit zijn er in verhouding veel. Er
wordt op deze manier ook ruimte gehouden voor als er
eventueel door overmacht een lesdag uitvalt.
PLEINWACHT
Voor nu krijgen we het met de vaste pleinwachten en de
ouders die af en toe eens pleinwacht willen doen het
rooster goed rond zodat er bijna elke dag 2 ouders zijn.
Mochten er nog ouders zijn die het leuk vinden om een
half uurtje op het plein te staan tussen 12.00uur en
12.30uur,dan kunt u zich aanmelden bij Sanne Rijff.
TRAKTATIES
Zolang de regels met betrekking COVID-19 gelden,
verzoeken wij u om alleen apart voorverpakte traktaties
mee te geven als uw kind jarig is. Op die manier kunnen
wij eventuele besmettingen door Covid-19 via traktaties
beperken of voorkomen.

Even voorstellen:
Hallo allemaal! Mijn naam is Harold Hegen, 22 jaar oud
en kom uit het dichtbij gelegen mooie dorp Wijster. Ik zit
in mijn derde jaar van de PABO van de Hanze Hogeschool
Groningen. Ik begin dit jaar in groep 1&2 en halverwege
dit schooljaar schuif ik door naar de groepen 3, 4 en 5.
Naast alle drukte van school en werken mag ik graag
voetballen, leuke dingen doen met vrienden of in minder
woorden: genieten van het leven!
Als u een keer een vraag heeft of iets wilt weten, schroom
niet en spreek mij aan!
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NIEUWS UIT HET TEAM
Juf Jannette is helaas nog ziek, juf Monique zal haar ook
na de herfstvakantie vervangen. Karin de Jonge zal ook
na de herfstvakantie Manon Ensing nog vervangen voor
de IB werkzaamheden. We wensen Jannette en Manon
veel beterschap toe!

AANWEZIGHEID DIRECTIE
Dinsdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woendag
Donderdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag

OUD PAPIER
Hierbij de geplande data en ingeroosterde ouders
voor het ophalen oud papier:
Datum: 2 oktober 2021
Witteveen: Voortman & Bijker

12 oktober
14 oktober
27 oktober
28 oktober
1 november
3 november middag
4 november ochtend
8 november
10 november
12 november middag
margedag leerlingen
zijn vrij

Broekstreek: Pieterse & Waning
Datum:

6 november 2021

Witteveen: T.Smit & Scheper
Broekstreek: Gast & van der Vlis

Graag ’s ochtends om 8.30 uur aanwezig bij de
Tille/ ’t Broekhoes. Als iemand niet kan om wat voor
reden dan ook, graag even onderling ruilen en
doorgeven. Graag van te voren contact zoeken met de
andere persoon die ingepland is. Hierdoor voorkom je dat
je alleen moet. Iedereen wordt verzocht om de instructies
van de chauffeur op te volgen.

Van
PEUTERMEESPEELOCHTENDEN 2021-2022
De peutermeespeelochtenden, elke tweede dinsdag van
de maand, starten dit schooljaar ook weer.
Het eerste moment waarop peuters vrijblijvend in groep 12 kunnen meedraaien en sfeer proeven is op dinsdag 14
september van 8.30 uur tot 10.30 uur.
Het is belangrijk dat de kinderen eten en drinken voor de
kleine pauze meenemen.
De kleuters en peuters worden deze ochtend buiten op
het speelterrein door juf Monique (vervanger juf Jannette)
opgevangen. Op deze manier kunnen we het afscheid
nemen zo soepel mogelijk laten verlopen. Om half 11
loopt de juf met de peuters naar buiten om ze naar hun
ouders te brengen. Normaliter hoeft u uw peuter niet aan
te melden.
In deze bijzondere tijden verzoeken we u wel om uw
peuter van te voren aan te melden zodat we weten wie en
hoeveel peuters komen. BEE WELCOME!

18 t/m 22 oktober
is het
Herfstvakantie.
Wij wensen iedereen
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alvast
een fijne week toe!

