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Beste ouders, 

We hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad. De afgelopen week zijn de collega’s weer druk in 

de weer geweest om zichzelf en de klassen voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Vandaag hebben we 

het een en ander met elkaar afgestemd in de startvergadering en wat hebben we er allemaal weer zin in! 

Met een helemaal opgeladen en gemotiveerd team staan we vanaf maandag weer voor jullie klaar.  

Jouri. 

 

Hoe en wat in dit schooljaar.   
Voor de meeste praktische informatie wil ik jullie graag verwijzen naar 

de schoolgids en onze website. Ook in de kalender van onze schoolapp 

staan alle vakantiedagen en dergelijke. De groepen hebben gym 

verdeeld over maandag,  dinsdag en donderdag. Aanstaande maandag 

zal onze nieuwe collega, vakdocent gym, Gerben een aantal groepen 

een gymles geven op het plein. Daarvoor zijn nog geen gymkleren nodig 

en de kinderen hoeven dan dus ook nog niet vanaf de gymzaal te 

worden opgehaald of daar gebracht. Op groep 8 na zal deze week nog 

geen gewone gymles in de gymzaal worden gevolgd. Vanaf maandag 5 

september volgen we het gymrooster als vermeld in de schoolgids. 

 
 

Maandag 29 augustus: 
De eerste schooldag zal de parkeerplaats aan de kant van Boekenstein ‘smorgens minder 

goed bereikbaar zijn. Een van onze buren laat een dakkapel plaatsen en dat gebeurt deze 

dag tussen 7:00 en 11:00 met een grote kraan. Houd hier rekening mee bij het halen en 

brengen van de kinderen. 

  

Datum Activiteit 

Maandag 29-aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar 

Vrijdag 9 september Openings-picknick 

https://www.elckerlyc-heiloo.nl/syndeo_data/media/schoolgids/Schoolgids_Elckerlyc_2022-2023.pdf
https://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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‘smorgens graag alleen kinderen naar binnen 
Graag frissen we direct aan het begin weer even jullie geheugen op met 

betrekking tot het halen en brengen van de kinderen: 

We willen jullie vragen om bij de deur kort afscheid te nemen en niet mee te 

gaan naar binnen. Na schooltijd zijn jullie van harte welkom om in de klassen nog even te komen bekijken 

wat daar allemaal gebeurt. 

 

Startgesprekken  
Komende week zullen de leerkrachten jullie via de schoolapp 

uitnodigen voor startgesprekken. In die gesprekken kunnen jullie 

even kennismaken en de verwachtingen met elkaar afstemmen. De 

leerkrachten zullen jullie dan ook informatie geven over het reilen 

en zeilen in de betreffende groep. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen ook meekomen naar de gesprekken. Deze gesprekken 

vervangen de groeps-informatieavonden van voorheen. 

 

 


