
 

nummer 1                                                                  21 augustus 2020        

Voor de kalender 

24 augustus 1e schooldag 

26 augustus  Showtime ‘Mad science’ 

 

Goed van start 
De vakantie zit er weer op. De afgelopen week is er door het team al hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. We kijken er allemaal naar uit om alle kinderen maandag 
weer op school te mogen ontvangen. 
In verband met Corona gelden voor onze school nog wel steeds specifieke richtlijnen. 
Brengen en halen: 
Geadviseerd wordt om ouders zoveel mogelijk buiten de school te houden. Daarom nemen de 
kinderen nog steeds afscheid voor het hek. Voor groep 1/2/3  maken we vanaf nu de uitzondering 
dat ze tot op het plein tot bij de deur gebracht mogen worden. Houd hierbij wel rekening met de 1,5 
meter afstand. 
Groep 1/2/3, 4/5/6 en 7/8 hebben ieder hun eigen ingang.  
De deur gaat om 8.20 uur open. De kinderen gaan direct naar binnen, worden in de klas door hun juf 
ontvangen en desinfecteren hun handen.    
Om 8.30 uur gaan de deuren dicht en starten de lessen. 
Pauzes: 
Omdat kinderen geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden, kunnen de groepen vanaf nu  
wel weer tegelijkertijd pauze houden.  
Traktaties: 
Kinderen mogen trakteren. De traktatie moet wel verpakt zijn. Voorlopig dus nog geen zelf gemaakte 
traktaties. 
Luizencontrole: 
Na iedere vakantie werden alle kinderen altijd gecontroleerd op hoofdluis. In verband met Corona 

voeren wij deze controle voorlopig nog niet uit. Wij verzoeken ouders dan ook om hun kind(eren) zelf 

te (blijven) controleren.  

Aanwezigheid team Stapelhof 

1/2/3         Sonja Rodoe (ma, di, do en vr) 
                   Ingrid Bijlsma (wo) 
4/5/6         Joni Bijl (ma t/m wo) 
                   Annemiek Kappers (di, do en vr)    
7/8             Venita de Bruin (ma en di) 
                   Floor van der Spek (di, wo, do en vr) 
Conciërge Sander Vreeke (ma, di, do en vr)  
OA             Marga de Korte (ma, wo en vr) 
Directie     Ingrid Bijlsma (ma, di, wo en do) 
IB               Ingrid Bijlsma (di) 

 
 
 

 



Schooltijden 

Wij hanteren vaf dit schooljaar het vijf gelijke dagen model. Alle groepen gaan 5 dagen van 8.30 tot 

14.00 uur naar school.  

Tussen 10.00 en 10.30 uur en 12.00 en 12.30 uur is er een pauze waarin kinderen hun zelf 

meegebrachte eten en drinken kunnen nuttigen en waarna buiten wordt gespeeld. 

Koeltas 

 

Als start bij het werken met het vijf gelijke dagen model, krijgen alle kinderen  
van de OR een eigen koeltas voorzien van label met naam.  
Deze tas kunnen zij het hele jaar door gebruiken om tijdens de schooldag hun 
eten en drinken koel te bewaren.  
Dankjewel OR! 

GVO en Gymtijden 

Godsdienstig Vormings Onderwijs(GVO) op dinsdag:  

Ook komend schooljaar krijgen de kinderen weer GVO van Thijs van Wijk.  

Rooster: 

1/2 12 30 min   8.30-  9.00 

3/4 8+5 30 min   9.00-  9.30 

5/6 19 45 min   9.30-10.15 

7 12 45 min 10.15-11.00 

8 11 45 min 11.00-11.45 

Omdat de lessen van Thijs verrijkend en zeker niet belerend zijn, bieden wij deze lessen aan alle 

groepen aan. 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 donderdag:  

 Vertrek school Les Terug op school  

3/4 8.30   8.45-  9.45 10.00 Ingrid 

5/6 9.30   9.45-10.45 11.00 Annemiek 

7/8 10.30 10.45-11.45 12.00 Floor 

De gymlessen worden verzorgd door Linda de Vlieger. Zij is vakleerkracht gymnastiek. Hierbij wordt 
zij ondersteunt door Anouk Dalebout van SMWO.  
Gymkleding is verplicht en bestaat uit een short, t-shirt of turnpakje en gymschoenen.  
 

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.  
Deze kalender is gesponsord door de in de kalender vermelde bedrijven en gemaakt door Lobke de 
Vlieger en Karin v.d. Velde.  
 

Communicatie 

Om ouders goed te betrekken bij de school, is een goede communicatie essentieel. Om deze communicatie 
optimaal te laten verlopen is er een speciale (Parro)app ontwikkeld. Deze app willen wij gaan inzetten.  



Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met inlogcode voor deze app.  

 

Altijd op de hoogte 
Het wordt voor ons makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen direct aan 
én kun u - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

 

Bekijk de leukste momenten van uw kind 
Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s met je 
delen. Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind. 

 

Direct contact met onze school 
Wij hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders te 
communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. 

 

Veilig & privé 
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun je aangeven 
waar foto’s van uw kind gedeeld mogen worden.  

Wilt u alvast meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders of kijk hier naar het filmpje Parro in 
actie! 

Mad Science 

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

 

Mad Science start op 16-09-2020 een cursus op Stapelhof. Alle kinderen die een flyer mee 
naar huis krijgen kunnen zich hiervoor inschrijven.  
 
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, 
activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Ga naar 
huis met leuke gadgets en steek er ook nog iets van op! 
 
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe lessen 
en gadgets! 
https://inschrijven.mad-science.nl 

 

Hieperdepiep! 

 

AUGUSTUS 
10         Jayden Koppelaar (2014) 
14         Sil Wandel (2010) 
15         Dagmar Davidse (2011) 
18         Calvin den Boer (2011) 
21         Bart de Jonge (2009) 
22         Bowie Schilperoort (2013)  
 

Welkom op school! 

Yvana Kooman is 31 juli 4 jaar geworden en Dayne 
Koppelaar wordt 30 augustus 4 jaar. Beide kinderen komen 
in groep 1/2/3 bij juf Sonja. 
Wij wensen Yvana en Dayne een heel fijne, leerzame 
schooltijd bij ons op Stapelhof! 

  
 

http://www.parro.com/
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/in-actie
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoho.email-view.eu%2Focgeturl%2F13ef.4aba358de%3Fl%3D183f1770-e068-11ea-be72-525400b65433%26m%3D18329450-e068-11ea-be72-525400b65433%26h%3D56f53c8e221b50871fa4ead42a184e379958f9e0a3751d1ea296083d6bff0e51&data=01%7C01%7Ci.bijlsma%40obase.nl%7C5d45daeaa3134220c9b608d8428bfd12%7C6764671578db40adb856302a28f03aaf%7C0&sdata=Eix2EKhV9cALyNteyYrHZd3Jb9q3GTOIEeKxtQkF6CQ%3D&reserved=0

