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 20 augustus     Luizencontrole 
  4 september   De nacht op het dak groep 7/8 
  6 september   Informatieavond groep 1 t/m 8 
12 september   Staking 
18 t/m 20 sept Oudervertelgesprekken  

 

Eerste schooldag 
Aanstaande maandag, 20 augustus, begint het 
nieuwe schooljaar. Wij willen er samen een goed, 
sportief en gezond jaar van maken. Daarom 
starten wij om 8.30 uur met een “WARMING UP”. 
Onder begeleiding van sportinstructrice Daniëlle 
(moeder Jesse) openen wij het schooljaar 
sportief. U doet toch ook mee?  
Na afloop gaan de kinderen groep voor groep 
met hun juf naar binnen. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd om even mee te lopen met uw kind 
om te kijken naar de ‘nieuwe’ klas.  

 

Waterfles 

              
Alle kinderen krijgen maandag van de OR een 
waterfles, deze kunnen zij het hele jaar door 
gebruiken om tijdens de schooldag voldoende 
water te drinken. In een volgende nieuwsbrief 
wordt nader uitgelegd waarom dit zo belangrijk 
is. Uiteraard zullen de flessen zeer regelmatig 
gereinigd worden.   

 

Pauzehap 
De eerste schooldag verzorgt de OR de pauzehap 
en hoeft u uw kind geen eten en drinken voor de 
kleine pauze mee te geven.  

 

Schoolkalender 

 

Maandag krijgt uw kind de schoolkalender mee 
naar huis. Hierin staan alle activiteiten die nu al 
bekend zijn. In de nieuwsbrief die u om de week 
krijgt, vindt u onder het kopje “voor de kalender” 
alle andere activiteiten, die u er zelf nog in kunt 
schrijven.  
 

Luizencontrole 
Na iedere vakantie worden alle kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis.  
Maandag zal de luizencommissie deze controle 
bij alle leerlingen en leerkrachten uitvoeren. 
Wanneer er bij uw kind neten of luizen gevonden 
worden, wordt er direct contact met u 
opgenomen.  
Deze dag liever geen strakke staarten en vlechten 
in het haar. 

 

Voor de kalender  

http://tstaepelof.obase.nl/
http://www.obase.stapelhof.n/


Formulieren 
Maandag krijgt uw kind enkele formulieren mee. 
Een vragenformulier voor telefoonnummers en e-
mailadressen e.d.  
We willen ieder nieuw schooljaar zeker weten dat 
we de juiste gegevens van u en uw kind hebben. 
Het is belangrijk dat wij altijd de juiste 
telefoonnummers bij de hand hebben, en ook 
bijvoorbeeld medicijngebruik kan heel belangrijk 
zijn om te weten.  
Ook hebben we ieder schooljaar opnieuw uw 
toestemming nodig, voor het plaatsen van foto’s 
waarop uw kind herkenbaar te zien is in onze 
nieuwsbrief, in de schoolgids, op onze website en 
op de Facebookpagina.  
 
Deze formulieren graag zo spoedig mogelijk 
invullen en weer meegeven naar school.  

Aanwezigheid 

1/2            Sonja Rodoe (ma, di, do en vr) 
3/4            Annemiek Kappers (ma, do en vr)     
                  Floortje v.d. Spek  (di t/m vr) 
5/6            Joni Bijl (ma t/m wo) 
                  Maria Habraken (do en vr) 
7/8            Venita de Bruin (ma en di) 
                  Miranda Minderhout (wo t/m vr) 
IB               Monique Geluk (do) 
conciërge Sander Vreeke (ma, di, do en vr) 
directie     Ingrid Bijlsma (ma, di, do en vr) 

 

Nieuwe leerlingen 

Balou en Mans van Bruchem zijn in de vakantie 
van Warmond naar Renesse verhuisd. Balou komt 
in groep 3 en Mans in groep 4.  
Wij wensen Balou en Mans een heel fijne 
schooltijd toe bij ons op Stapelhof.  

BOS, GVO en gymtijden 

Bibliotheek op school (BOS) maandagmiddag:  

Ook dit jaar zal de leesconsulent Tyka Govearts 
op maandagmiddag wekelijks in iedere groep 30 
minuten een inspirerende les geven om het lezen 
te bevorderen.  
Godsdienstig Vormings Onderwijs(GVO) op 
dinsdag:  
Ook komend schooljaar krijgen de kinderen weer 
GVO van Thijs van Wijk.  
Rooster:  
Groep 1/2 30 minuten;  
Groep 3/4 30 minuten;  
Groep 5/6 45 minuten;  
Groep 7     45 minuten;  
Groep 8     45 minuten.  
Omdat de lessen van Thijs verrijkend en zeker 
niet belerend zijn, starten we dit jaar ook in 
groep 1/2 met GVO. Wanneer u redenen heeft 
om uw kind niet mee te laten doen aan deze 
lessen, verzoek ik u om hierover tijdig contact op 
te nemen met Ingrid Bijlsma.  
Gymtijden vrijdag:  
Groep 3/4 10.15 – 11.30 uur  
Groep 7/8 12.30 – 13.45 uur (continurooster, 
kinderen eten samen op school en zijn om 14.30 
uur uit.  
Groep 5/6 13.45 – 14.55 uur. 

 
 
 

Op woensdag 12 september zijn door de 
vakbonden alle medewerkers van de scholen uit 
Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om te 
staken. Het is dan kort voor Prinsjesdag en we 
hopen echt dat dit kabinet begrijpt dat er meer 
geld nodig is om de lonen te verhogen.  
Ook het team van Stapelhof maakt zich ernstig 
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen en geven daarom 
allemaal gehoor aan deze oproep om het werk 
deze dag neer te leggen. Wij vragen om uw steun 
voor deze staking.  

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor 
de opvang van uw kinderen. 

                   

Staking 12 september 
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