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Inleiding  

Een warme zomervakantie ligt achter ons. Team en ouders zijn al weer druk bezig om alles in gereedheid 
te brengen om de kinderen vanaf maandag 29 augustus weer te mogen ontvangen. In deze nieuwsbrief 
kort wat praktische zaken op een rij, om te beginnen de eerste schooldag. Als reeds aangegeven ont-
vangt u net als vorig jaar een jaarkalender, met voor u de meest relevante data en events, zoals vakan-
ties, jaarfeesten, ouderavonden, etc. Deze wordt thans helemaal geüpdatet. We verwachten dat deze 
binnen enkele weken kan worden uitgedeeld. 

Agenda 

Maandag 29 augustus Weer naar school; de lessen beginnen om 08:30 uur.  

Maandag 29 augustus (ongeveer) 08:45 uur overvliegen oudste kleuters. Ouders van de kleu-

ters zijn hierbij hartelijk welkom. 

Maandag 29 augustus  Om 10:00 uur komen de kleuters naar school. 

Maandag 29 augustus Start gymnastieklessen voor de klassen 6, 2 en 3.  

Woensdag 31 augustus Euritmie gaat van start. 

Donderdag 1 september Start gymnastieklessen voor de klassen 5, 1 en 4.  

Maandag 29 augustus 2022, de eerste schooldag 

De opening van de eerste schooldag is als volgt. 

✓ Voor alle ouders is er op het plein een korte opening, ijs en weder dienende. Als team onder leiding 
van juf Monique openen we het schooljaar door het zingen van het volgende lied: 

 “Uit vele richtingen zijn wij gekomen 

  en als wij allen samenzijn en in de ruimte onze stemmen samenstromen  

  dan kunnen wij ons voelen opgenomen in liefdevol verbonden zijn.” 

✓ Daarna verzoeken wij u om het plein weer te willen verlaten, uitgezonderd de ouders van de oudste 

kleuters die gaan overvliegen naar de eerste klas.  

✓ Tegelijkertijd gaan alle kinderen naar de klas. Als gezegd, de ouders van de oudste kleuters (mogen) 
blijven om het ritueel bij te wonen waarin hun kind de overstap maken naar van de kleuters naar de 

‘grote school’.  
✓ Zij lopen daartoe door een poort, gevormd door alle andere kinderen. Instructie hierover krijgen zij 

van de juf/meester. De ouders van de oudste kleuters stellen zich op voldoende afstand van elkaar 

op.  
✓ De kleuters worden uitgenodigd om door de poort te lopen, waarbij kinderen en leerkrachten dit lied 

zingen: 

“Daar bij de grote school, daar is de poort gesloten. 

 Daar komt een kind gelopen. Klop, klop, klop. 

 Daar gaat de poort nu open en kijk eens wie daar binnen komt:  

 is … [naam leerling, die een voor een door de poort lopen] 

 Welkom in de grote school.” 

✓ Dan loopt de nieuwe eersteklasser naar de juf van klas één en samen gaan ze naar de Kuil.  

✓ Daarbij voegen zich dan ook de andere kinderen en volgt de opening van het schooljaar met de kin-
deren.  

✓ Vervolgens heet de directeur de kinderen welkom,  
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✓ waarna de leerkracht de kinderen kort iets vertelt over wat ze ondermeer gaan leren in dit schooljaar. 
✓ Omstreeks half tien gaat elke groep naar het eigen klaslokaal. 

✓ Let op: de kleuters komen pas naar school om 10:00 uur. Ook voor de ouders van deze kinderen geldt 
onverkort het protocol Halen en Brengen.  

Gelijke eindtijdenrooster 

Vanaf het komende schooljaar werkt de VSW met een gelijke eindtijdenrooster voor alle klassen. Alle da-

gen les van 08:30 uur tot 14:00 uur, zodoende óók de woensdag.  

Tijd   KB  OB  

van  tot     

08:30 10:30     

10:30 10:45 pauze   

10:45 12:15   Eten vanaf 12:00 uur in de klas 

12:15 12:30 pauze   

           12:30 14:00     

Mutaties in het team 

Kleuterbouw 

Aankomend schooljaar zal juf Monique op termijn 3 (drie) dagen gaan werken. Voor haar klas is een va-

cature voor 2 (twee) dagen uitgezet.  Maar tot de vacature vervuld is zal juf Monique 5 dagen gaan wer-

ken; ook de maandag waarop eerder juf Mirella werkte. Juf Mirella heeft de mantelzorg over haar moeder 
en dit zal het komende jaar nog veel tijd vergen vandaar dat zij heeft aangegeven alleen nog op donder-

dag en vrijdag in de klas van juf Astrid te willen werken. Bent u zelf kleuterleerkracht of kent u een kleu-

terleerkracht en heeft u oren naar deze functie, neem dan contact op met Albert. 

In de klas van juf Ambra zal dit jaar op de maandagen mw. Faye Kool stage lopen.  

Onderbouw 

Juf Loes samen met juf Elisa (op de woensdag) verzorgen het onderwijs in klas 1. Juf Anne en juf Ra-
mona vormen de duo in klas 2. In een volgende nieuwsbrief stellen de nieuwelingen zich graag aan u 

voor. In klas 5 zal op de woensdagen mw. Marieke Hulsbergen stage lopen 

Gymrooster 

tijdschaal/dag/vak  ma do 

08:30 - 09:30      

09:30 - 10:30     

pauze     

10:45 - 11:45 6 5 

11:45 - 12:45  2 1 

pauze     

13:00 - 14:00  3 4 

 



Nieuwsbrief 26 augustus 2022 voor Ouders van de Waterlandschool te Purmerend 

Nieuwsbrief 1e Editie, 26 augustus 2022 
4 

Corona 

We zijn er nog niet vanaf helaas. Blijf thuis bij klachten en test uzelf even. Verder zult u bekend zijn met 

het belang van goede hygiëne. 

Tenslotte 

Mede dankzij de steun van vele ouders zijn alle klassen weer opgeruimd. Dank allen voor jullie onder-

steuning. We gaan weer open maandag. 

 

Team VS Waterlandschool  

 


