
 

 

 

 

Nieuwsbrief 1 

basisschool De Vonder schooljaar 

2021-2022 

2-9-2021 
 

We gaan weer beginnen: ‘Een kleurrijk schooljaar’! 

De vakantie zit er weer bijna op en dat betekent dat we maandag a.s. 
weer van start gaan. Hopelijk kan iedereen terugkijken op een fijne 
vakantie en kijken jullie, net als wij, uit naar het nieuwe schooljaar. 
De Corona-afspraken die eind vorig schooljaar golden, gelden 
voorlopig ook nog in het nieuwe schooljaar (zie verderop een kort 
overzichtje van die afspraken). Mocht daarin tussentijds verandering 
komen dan informeren we u daar natuurlijk over. 

We hopen jullie allemaal weer te zien maandag a.s.; geniet nog van 
de laatste vakantiedagen. Tot snel. 

 

Kalender: 

Ma 6-9 Schooljaar 2021-2022 begint  

(om 8.30 u) 

Do 9-9 Nieuwsbrief 2 verschijnt 

Ma 13-9 Kennismakingsgesprekken                          

groepen 3 t/m 8 

Do 16-9 Kennismakingsgesprekken                         

groepen 3 t/m 8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Corona-afspraken:   
                                                                                              
 - Bij het halen en brengen van de kinderen blijven ouders buiten de hekken. M.u.v. de groepen 3: deze ouders mogen op het 
trottoir staan in de buurt van onze brievenbussen op het grote speelplein. Het grote speelplein blijft dicht voor auto’s. 

- Ouders die in school moeten zijn houden zich aan de 1,5-meter-maatregel. 

- Verder zijn er gelukkig geen extra afspraken meer nodig. Als bijlage stuur ik de meest actuele beslisboom mee waarin u kunt zien 
wanneer uw kind thuis moet blijven bij Corona-klachten. 

 

Waar zit welke groep?   
                                                                                              
Er zijn t.o.v. het vorige schooljaar een aantal groepen verhuisd. Ik zal hieronder aangeven bij welke ingang uw kind vanaf maandag 
a.s. verwacht wordt: 

Groep 1-2 Ilse/Jeske: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van het spinnenweb-klimrek en de 
tafeltennistafel. 

Groep 1-2 Kim: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van het spinnenweb-klimrek en de 
tafeltennistafel. 

Groep 1-2 Majella/Elly: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van het spinnenweb-klimrek en de 
tafeltennistafel. 

Groep 1-2 Lotte-Chantal: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van het spinnenweb-klimrek en de 
tafeltennistafel. 

Groep 3 Jamy-Chantal: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van de brievenbussen. 

Groep 3 Kristel-Tineke: Bij het hek aan het grote speelplein in de buurt van de brievenbussen. 

Groep 4 Gaby/Chantal: Onderaan de trap in de buurt van de kleuterberging. 

Groep 4-5 Sanne/Suzanne: Onderaan de trap in de buurt van de kleuterberging. 

Groep 5 Anita/Bertand: Onderaan de trap naast de groepen 1-2. 

Groep 6 Vera: Onderaan de trap naast de groepen 1-2. 

Groep 6 Marit: Naast de trap in de buurt van onze groepen 1-2. 

Groep 7 Marina-Bram: Onderaan de trap in de buurt van de kleuterberging. 

Groep 7 Thijs/Chantal: Onderaan de trap in de buurt van de kleuterberging. 

Groep 8 Nienke: Onderaan de trap in de buurt van de kleuterberging. 

Groep 8 Anne/Stan: Onderaan de trap naast de hoofdingang. 

 

 

Veel groeten, 

Team BS de Vonder 


