
 

’t Heijertje 26 augustus 2022  

 

Beste ouders, verzorgers, 

Daar zijn we weer…. hopelijk heeft u een fijne vakantie gehad en kunt u met goed moed 
weer starten. Het weer heeft in ieder geval meegewerkt.  
Wij hopen  op een “gezond” nieuw schooljaar, waarin weinig lessen komen te vervallen.  
 

Start 
Maandag a.s. starten wij weer en vinden wij het fijn als u uw kind naar de klas komt 
brengen. U heeft zicht op waar uw kind komt en ziet meteen het nieuwe gezicht van zijn of 
haar nieuwe juf of meester. Op dit moment schudden wij nog geen handen ( tot Covid 
helemaal weg is)  
Vanaf dinsdag willen we weer de rust in de school, dus u kan uw kind dan weer tot het plein 
brengen. Wilt u erop letten dat uw kind op tijd komt. De start van de dag is belangrijk! De 
school gaat om 8.30 uur open en begint om 8.45 uur. De lessen zijn om 14.45 uur weer 
afgelopen. Op woensdag om 12.30 uur.  
 
De kinderen van JRL 1 en 2 gaan via de zijdeur, de kleuters van JRL 3 gaan via de 
hoofdingang naar binnen. Hier staat altijd een “kleuterjuf”  buiten om het kind te 
verwelkomen.  
De grote kinderen die zelfstandig met de fiets komen, kunnen hun fiets in de kelder zetten. 
De kelder wordt geopend om 8.35 uur en 8.50 uur weer  gesloten en gaat om 14.45 uur 
weer open. Soms zetten de kinderen hun fiets bij de bibliotheek. Dit is dan op eigen 
verantwoording en wij adviseren dan ook om dit niet te doen.  
 
Jaarkalender 
Dinsdag as krijgt u de Jaarkalender. Deze krijgt u alleen digitaal. Wilt u hem geprint dan kan 
dit via de administratie. Op onze nieuwe website kunt u ook alle data vinden. 
Andere informatie krijgt u via de leerkracht. 
 
 
 



 
Parro 
Wij gebruiken op school Parro. Het is zeer wenselijk dat u een account heeft zodat de leerkracht u 
berichten kan sturen. Het gaat om kleine berichten of activiteiten die in de klas zijn gedaan. U kunt 
hier ook aangeven of uw kind op foto mag. Parro is overigens een gesloten omgeving. 
Als het niet lukt met uw account kunt u met Ilke, de administratief medewerkster, samen kijken om 
het in orde te krijgen. Zij werkt op dinsdag en donderdag. Als u geen Parro heeft mist u informatie, 
want we geven geen informatie op papier. Let op de leerkracht leest onder schooltijd zijn of haar 
Parro niet. Is het informatie die niet kan wachten dan kunt u bellen.  
 
Ziek of afwezig 
Is uw kind ziek of afwezig om een andere reden, wilt u dan bellen? Parroberichten worden niet altijd 
meteen gelezen, dit geldt ook voor de mail.  
 
Nieuwe collega’s 
Wij zijn erg blij dat we een aantal nieuwe collega’s hebben zodat we weer “compleet” zijn.  
Juf Ivonne is juf van de JRL 3, zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Juf Agnes van de AL groep is 
een oude bekende. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Meester Ralph is 
onderwijsassistent voor de midden en bovenbouw. Hij werkt op donderdag en vrijdag. Juf Nathalie 
van de BSO gaat de JRL 3 groep ondersteunen op donderdag en vrijdag.  
Naast de lesgevenden hebben we ook een nieuwe conciërge. Meester Paul. Hij werkt elke ochtend 
tot 12 uur.  
 
Als u naast deze informatie nog vragen heeft, schroom niet om ons even aan te spreken of om te 
bellen. 
 Wij hopen u allemaal maandag a.s. weer te zien.  
 
 

Volgende Heijertje vrijdag 2 september a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ria Burger, directeur 
 


