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Onze school maakt deel uit van Scholengroep Dirk Martens 

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021 

 
CORONA: start 1 september 2021 

De richtlijnen die we kregen zijn vrijwel dezelfde als eind vorig schooljaar. Voor jullie is het belangrijk om te 
weten dat het brengen en afhalen van de kinderen op dezelfde manier zal verlopen als vorig jaar. Kleuters 
langs de blauwe poort, leerlingen lager onderwijs langs de parking. Ouders mogen de school niet betreden 
tenzij ze door ons uitgenodigd worden. 
Oudercontacten zijn mogelijk onder strikte voorwaarden. De infoavonden zullen doorgaan maar eveneens 
onder strikte voorwaarden. Er zal geen algemeen deel zijn en ook geen drankje achteraf. De praktische 
regeling zal later meegedeeld worden. 
 

KLASGROEPEN 
Doordat we pa op het laatste moment beschikten over de juiste informatie, was het onmogelijk om jullie 
eerder te informeren over het komende schooljaar. Een overzicht: 

• KLEUTERONDERWIJS: 
o peuters: juf Dorien en juf Vroni 
o 1ste kleuterklas: juf Evy 
o 2de kleuterklas: juf Anja en juf Vroni 
o 3de kleuterklas: juf Christa 
o Kinderverzorgster: juf Cindy 
o zorgcoördinator en zorgjuf: juf Kirsten 
o zorgjuf: juf Vroni 
o bewegingsopvoeding: meester Kevin 

• LAGER ONDERWIJS: 
o 1ste leerjaar: juf Kaatje 
o 2de leerjaar: juf Valerie en juf Dora 
o 3de leerjaar: juf Hilde 
o 4de leerjaar: juf Jolien (deed vorig jaar haar stage in onze school) 
o 5de leerjaar A: juf Marjan (de leerlingen van 4de leerjaar B vorig jaar) 
o 5de leerjaar B: juf Phoebe (de leerlingen van 4de leerjaar A vorig jaar) 
o 6de leerjaar A: juf Nathalie en juf Dora (de leerlingen van 5de leerjaar B vorig jaar) 
o 6de leerjaar B: juf Shari (de leerlingen van 5de leerjaar A vorig jaar) 
o zorgcoördinator: juf Salie 
o zorgjuf, aanvangsbegeleider en beleidsmedewerker: juf Elisa 
o zorgleraar: meester Klaas 
o ondersteuner in het 1ste leerjaar: juf Vroni 
o bewegingsopvoeding: meester Wim en meester Kevin 

 
We zijn er klaar voor! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Schoolbestuur, directie en schoolteam 
 


