
Nieuwsbrief nr. 1
1 9  A U G U S T U S  2 0 2 2

Agenda augustus

Maandag 22 augustus
Woensdag 31 augustus 

Eerste schooldag
Studiedag 1 - kinderen vrij

IPC
Komende week starten de groepen 4 tot en met 8 met de eerste IPC units van het nieuwe schooljaar. Groep 4
en groep 6 beginnen met de unit 'Hoe leren wij '. Groep 5 met de unit 'Chocolade' en de groepen 7 en 8
beginnen met de unit 'Met de stroom mee!'. 

Wij hopen dat de kinderen dit jaar weer enthousiast gaan 'Leren, Beleven en Groeien!' 

Tot maandag!

Startgesprekken
De startgesprekken voor de groepen 3 tot en met 8 vinden plaats in de week van 19 september tot en met 23
september. De startgesprekken voor groep 1/2 zijn later in het schooljaar gepland en vinden plaats in de
week van 31 oktober tot en met 4 november. 

Van informatieavond naar informatiebrief
Een aantal jaar geleden werd er aan het begin van het schooljaar, door elke groep, een informatieavond
georganiseerd. Op deze avond kon u kennismaken met de leerkracht(en) en werd uitgelegd hoe en wat uw zoon
of dochter ging leren in deze groep. De afgelopen twee jaar hebben deze informatieavonden niet plaats kunnen
vinden vanwege COVID-19. In plaats daarvan kreeg u een informatiebrief waarin ditzelfde werd uitgelegd. Deze
wijze van het verspreiden van informatie is ons en ook de ouders, goed bevallen. Daarom hebben wij besloten de
informatieavond te vervangen door de informatiebrief. Het kennismaken met de leerkrachten kan tijdens de
startgesprekken die niet lang daarna plaatsvinden. Uiteraard kunt u uw vragen, naar aanleiding van de
informatiebrief, altijd stellen aan de leerkrachten.

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Het team is de afgelopen week alweer
hard aan de slag gegaan om alles in orde te maken voor het nieuwe schooljaar. We kijken er naar uit om
aanstaande maandag alle kinderen weer te mogen ontvangen op school! 

Net zoals voor de zomervakantie, bent u op maandag en vrijdag van harte welkom in de school. Wij nodigen u
dan ook van harte uit om aanstaande maandag een kijkje te nemen in de nieuwe klas van uw zoon of dochter.

Beste ouders/verzorgers van De Keizerskroon,



Bijlage
 


