
 

  

 Opening schooljaar  

Maandag 29 augustus om 08.25 uur gaan onze deuren weer open en start het 
nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en 

met veel zin weer naar school gaat. Wij hebben er zin in!  

  
Interne verbouwing 
Er is in de vakantie hard gewerkt. Wat is af? Alle lokalen, behalve dat van  de 

PSZ en unit 1, hebben nieuwe vloeren gekregen. Ook zijn de tussendeuren 

vervangen door schuifdeuren. Dit zorgt ervoor dat er makkelijker van het ene 

lokaal naar het andere lokaal gelopen kan worden. Dat bevordert het werken 

in units. De prikwanden voor de themamuren zijn vervangen. Dit is nog niet 

helemaal klaar, dat wordt in de eerste schoolweek afgerond. Halverwege 

september komen de lockers. Elk kind krijgt dan zijn eigen kastje voor jas en 

tas. Bovenop deze lockers is dan ruimte om werk van kinderen tentoon te 

stellen. 

In de herfstvakantie worden binnen de muren, de deuren en de schuifdeuren 

geverfd en krijgen de gangkasten een nieuwe (passende) kleur. Ook wordt 

dan de vloer van de PSZ/unit 1 vervangen. 

 

Bijna alles staat, voor een fijne 

start, alweer op de juiste plaats. 

Maar de komende week zal er 

nog wel wat geschoven worden. 

Zo staan de bieb-kasten nog niet 

helemaal naar onze 

tevredenheid op het leerplein. 

 

 

 

 

Start op maandag 29 augustus 
Maandag komen alle kinderen weer voor het eerst naar school. Dit is voor veel kinderen altijd weer een beetje  

spannend moment. Om te voorkomen dat de kinderen wat verdwalen in de drukte houden we aan het begin geen 

centrale opening. De kinderen kunnen gewoon direct vanaf 8.25 uur de school binnen komen. De leerkrachten zullen 

hen ontvangen.  

Om 10.00 uur gaan we met alle kinderen naar buiten om samen te proosten op het nieuwe schooljaar. 

 

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u, als ouder, ook nieuwsgierig bent o.a. naar de nieuwe vloeren en waar 

uw kind zit. U bent elke schooldag, na schooltijd, van harte welkom om even binnen te lopen en rond te kijken. 

 

 

 

Belangrijke data  

29-8               eerste schooldag  

07-9                mijnpleinstudiedag:       

                        kinderen vrij  

13-9                informatiemoment               

                        ouders unit 1 

22-9                ANWB streetwise 

26t/m30-9    kennismakings-          

                       gesprekken 

4-10               schoolfotograaf 

 

  

Nieuwsbrief  1 

  donderdag 25 augustus 2022   



 

 

Overtollige kasten 
Waar verbouwd wordt, worden zaken overbodig. Wij hebben in de fietsenstalling enkele kasten staan. Mocht u 

hiervoor interesse hebben, dan zijn deze gratis op te halen. Er staat ook een poppenkast bij. 

 

  

 

 

   

AVG  
Toestemming    

In het kader van de AVG hebben wij u middels een brief om toestemming gevraagd voor het mogen 

gebruiken van onderstaande persoonsgegevens op school:   

 foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure  

 foto’s, video’s op de website van de school   

 foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief   

 foto’s, video’s op social-media account Facebook, Twitter en Youtube  

 foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving van klasbord (schoolapp) staan   

 adresgegevens en telefoonnummers op de klassenlijst van uw kind  

 

We willen u erop wijzen dat u deze toestemming altijd kunt aanpassen. Mocht u dit wensen, dan kunt u 

dit kenbaar maken via de leerkracht van uw kind.  

 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s in de school. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.  

Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen 

ervan op internet.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over privacy en/of de bescherming van persoonsgegevens, dan 

kunt u terecht bij de Coach Gegevensbescherming van onze school: e.buse@mijnplein.nl.                                                                                                                              
                                                                                                           

De vijf vuistregels vormen voor ons de basis van ons 

handelen.  


