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Verjaardagen  
Augustus 

Datum   Naam      Groep 

9 Lucas de Ruiter           4 

13 Lisanne Timmer         6 

18 Lucas v. Mersbergen  6 

19 Sarah van Hemert     4  

20 Noëlle Redelijkheid    2 

21 Daan Bakker             3  

28 Noa Van Hemert        7 

31 Hadassa Jansen         4 

 

September: 

Datum   Naam      Groep 

4 Lieke Gruter                5  

4 Baran Mollai                3  

5 Johan Blom                 5 

6 Feike Kiers                  2  

8 Mette Reuvers             2  

25 Luce van Veldhoven   6 

27 Joas Vleugel              2  
 

Nieuwe leerling 

Via deze weg heten 
wij Daphne de Bie   
(groep 4), Roxan de 
Bie (groep 4), 

Talysia Balgobind (groep 4), Faja 
de Jongh (groep 6) Stef Vos 
(groep 6), Shanna de Bie (groep 
7),  Lars Honcop (groep 1), Julia 
Houdijk (groep 1), Mayson van 
Bruggen (groep 1), Jesse Vos 
(groep1), Carlijn Roos (Groep 1), 
Maartje de Ruiter (Groep 1) en 
Lucas Ouburg (groep 1) van harte 
welkom op De Schakel. Wij 
wensen hen een hele goede start 
toe binnen hun groep, waarin wij 
ze toewensen dat zij snel hun 
eigen plekje op onze school 
mogen vinden.  We zien er naar 
uit om samen met hen een hele 
plezierige, leerzame 
schoolperiode op De Schakel te 
mogen bewandelen! 

Nieuws uit het team 

We mogen als team terugkijken 
op een goede zomerperiode. We 
zijn dankbaar dat we allen onze 
‘genietmomenten’ hebben 

mogen ervaren, om ons weer op 
te laden na een voor ieder 
intensief jaar. Een mooie start 
voor een nieuw schooljaar. 

Juf Gerda en Juf Sandra de 
Weerd zullen dit jaar starten 
binnen onze school. Juf Gerda zal 
als vervanger een duo met juf 
Daniëlle in groep 1/2 vormen. Zij 
was de afgelopen jaren al 
regelmatig als vervanger van 
losse dagen beschikbaar. Juf 
Sandra de Weerd komt ons 
midden- en bovenbouw team als 
leerkracht versterken. Op deze 
wijze hebben wij proactief willen 
handelen op het aangekondigde 
pensioen van juf Jannie. We 
wensen hen beide veel 
werkplezier in het delen van hun 
liefde voor het kind, kennis en 
kunde met kinderen, ouders en 
team. Daarin mogen zij zich 
gedragen weten door Zijn zegen. 

Juf Jannie is binnen haar gezin 
verheugd met de geboorte van 

een gezonde 
kleinzoon. We 
wensen haar 
samen met 
haar man heel 

veel vreugde en mooie 
momenten met dit bijzondere 
Godswonder. 

Juf Heidi heeft deze zomer met 
haar gezin de stap gemaakt naar 
een nieuwe woning binnen 
dezelfde woonplaats. We 
wensen haar en haar gezin veel 
plezier op hun nieuwe stek. 

Augustus & 
September 2021 

Maandbrief 
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Verheugd mogen wij ook met u 
delen dat wij te horen hebben 
gekregen dat, juf Heidi haar re-
integratie positief voort mag 
zetten. De planning is dat juf 
Heidi naast haar ICT zaken en 
verdieping in IPC tot de 
herfstvakantie op vrijdagmorgen 
voor groep 4/5 zal staan. Na de 
herfstvakantie is de bedoeling 
dat ze ook de dinsdagmiddag in 
groep 3 op zich neemt en 
richting de kerstvakantie ook op 
maandag mee gaat draaien in 
groep 4/5. Na de kerst is het de 
planning dat juf Heidi weer 
volledig in ons midden zal zijn en 
de taak van leerkracht op 
maandag en vrijdag in groep 4/5 
en dinsdagmiddag in groep 3 zal 
vervullen. 

Als gehele team hebben we 
elkaar vandaag mogen 
ontmoeten op een studiedag. 
Deze studiedag stond o.a. in het 
teken van het starten van het 
schooljaar, analyses en 
opbrengsten ->daarop volgende 
evaluaties-> uitgezette plannen 
en het vormen van ons 
persoonlijke ontwikkelingsplan 
van dit jaar (P.O.P.). Een deel van 
de dag hebben wij ook externe 
scholing gevolgd i.v.m. het 
traject Betuws Begaafd wat wij 
dit jaar als team en school 
volgen. Het was fijn elkaar weer 
te mogen ontmoeten en samen 
te bouwen aan goed en 
Christelijk onderwijs voor ‘onze’ 
kinderen. 
 

Liederen 
  

• Ik wil even bij U komen 
(Marcel en Lydia)  

• Je bent bijzonder 
(Herman Boon) 

• Het allerleukste liedje 
(Make some noise kids) 

• Ik ben (Marcel Zimmer) 

• Mozes ging de berg op 
(Elly en Rikkert) 
 

Schooltijden  
Na een lange zomerperiode is 
het van extra  belang dat wij in 

alle klassen gezamenlijk de dag 
met alle kinderen kunnen 
starten. De schooldag starten wij 
om 8.30 uur in de kring in de 
klas. Wij hebben als team in de 
COVID-periode ook willen kijken 
wat voor kansen deze periode de 
kinderen heeft  gebracht. Wij 
hebben ontdekt dat het voor de 
kinderen over het algemeen zeer 
prettig start om tussen 8.20 uur-
8.30 uur (bij aankomst op school) 
gelijk langzaam de klas binnen te 
mogen druppelen. Dat is dan ook 
iets wat wij willen voorzetten 
met elkaar. Daarnaast zal juf 
Ingeborg op haar werkdagen de 
kinderen buiten blijven 
begroeten, ook dat is een 
kostbare parel die we in de 
COVID-periode hebben 
opgedaan. Wij willen u vragen 
alert te zijn op het op tijd 
aanwezig zijn van uw kind (graag 
minimaal 5 minuten van te 
voren), aangezien zij in school 
hun pauzespullen nog op de 
juiste plek leggen. Daarnaast is 
het goed te vermelden dat 
kinderen vanaf 8.15 uur op het 
plein welkom zijn, eerder is niet 
wenselijk i.v.m. het ontbreken 
van toezicht en hun veiligheid. Bij 
de kinderen die voor het eerst 
naar school komen is de ouder 
uiteraard van harte welkom om 
zijn/haar kind naar binnen te 
brengen. Alle andere ouders zijn 
welkom om bij het hek of op het 
plein afscheid te nemen van hun 
kind(eren), in deze huidige tijd 
uiteraard op 1.5 meter afstand 
van een andere 
ouder/volwassene en gezin. Dit 
geld ook voor de ouders van 
kinderen binnen de 
kleutergroepen. Onze smalle 
gangen zorgen ervoor dat binnen 
afscheid nemen van uw kind op 
gepaste afstand van elkaar niet 

mogelijk is. Het is leuk om als 
ouder van jonge kinderen af en 
toe een blik in de klas te kunnen  
werpen. Als startend kleuter is 
het ook leuk om dingen aan te 
kunnen wijzen terwijl je je 
ouders erover vertelt. Daarom 
willen we aan de ouders van de 
groepen 1 t/m 3   vragen, aan het 
einde van de dag, hun kind op te 
wachten bij de pleindeur van het 
lokaal van uw kind, uiteraard ook 
hier op gepaste afscheid van 
elkaar. Op deze manier is het ook 
makkelijker om aan het einde 
van de dag even in contact te 
komen met de leerkracht van uw 
kind. Alvast hartelijk dank voor 
het helpen van de kinderen in dit 
alles! 

 

Kanjermethode 

In de eerste week van het 
nieuwe schooljaar besteden we 
in de klassen veel aandacht aan 
de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen 
door de nadruk te leggen op het 
stimuleren van een positieve 
groepsvorming met behulp van 
de startweek. In de 
desbetreffende week zullen 
onder andere de Kanjerpetten en 
-regels herhaald worden en 
diverse actieve werkvormen 
worden uitgevoerd, zoals de 
motor en benzinepomp 
oefening, waarover uw kind 
ongetwijfeld kan vertellen in de 
thuissituatie. Ter afwisseling 
spelen de kinderen Kanjerspellen 
met als doel om elkaar beter te 
leren kennen, de samenwerking 
tussen leerlingen te bevorderen 
en op een positieve wijze om te 
leren gaan met fysiek contact. 
We hebben tevens nieuwe 
aanvullende materialen 
aangeschaft voor de onderbouw 
om de essentie van de 
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Kanjertraining nog beter over te 
kunnen dragen op de jongere 
kinderen in de kleutergroepen, 
zodat zij spelenderwijs 
vertrouwd raken met het 
worden/zijn van een echte 
Kanjer. 
 

Luizencontrole 
Na elke 
vakantie vindt 
er normaliter 
op donderdag 
een 

luizencontrole plaats. Ouders en 
grootouders van onze school 
hebben zich hiervoor 
beschikbaar gesteld. We kunnen 
hier dit schooljaar weer mee 
beginnen, binnen de geldende 
coronamaatregelen uiteraard.   
Het zou heel fijn zijn als de 
kinderen op deze dagen  geen 
ingevlochten haren dragen. Dit 
scheelt de ouders veel werk. 
Mocht u contact hiervoor willen 
opnemen dan kunt u hier op dit 
moment voor terecht bij 
Ingeborg van Reenen. 
 

Gezonde pauzehap 
In de ochtendpauze vragen wij 
alle kinderen, een gezonde 

pauzehap 
mee naar 
school te 
nemen 
voor in de 

pauze.  U kunt dan denken aan 
groente, fruit, een gekookt ei, 
bruine boterham met pindakaas, 
etc. Koekjes, knijpfruit met 
toevoegingen en andere 
zoetigheden passen hier niet in 
thuis.  

Gym 

De groepen 3 t/m 8 gaan weer 
elke week een blok gymmen in 
de gymzaal bij het dorpshuis van 
Meteren. Als school kiezen wij 

ervoor vanaf groep 3 t/m 8 2x45 
minuten hiervoor in te zetten. 
We hebben hierbij een wisselend 
aanbod van toestellessen en 
spellessen, waarbij de kinderen 
o.a. allerlei motorische 
vaardigheden krijgen aangeleerd. 
Op de dag van de gymles is het 
prettig als de kinderen geen 
sieraden om hebben. Voor gym 
hebben zij sportkleding en 
sportschoenen voor binnen 
nodig. Het is vooral bij de 
jongere kinderen, handig als ze 
kleding aan hebben die ze 
gemakkelijk zelf aan en uit 
kunnen trekken. In de gymzaal 
lopen de kinderen op 
gymschoenen met lichte zolen, 
zijn deze een keer vergeten dan 
lopen de kinderen op blote 
voeten in verband met de 
veiligheid. De gymschoenen en 
gymkleding graag in een aparte 
tas meegeven. 
In de onderstaande tabel kunt u 
lezen wanneer de groep van uw 
kind in de sporthal staat 
ingepland voor schooljaar 2021-
2022. Voor deze planning zijn wij 
afhankelijk van de tijden die wij 
toegewezen krijgen van de 
gemeente. 
 

Dag Groep 

Dinsdag 5/6 

Dinsdag 4/5 

Dag Groep 

Vrijdag   3 

Vrijdag 7/8 

De kinderen van groep 7/8 gaan 
alle dagen op de fiets naar de 
gymzaal. Op vrijdag moeten zij 
dus hun fiets meenemen.  
 

Luistergesprekken 

Op 21 en 23 
september 
van dit jaar 
staan onze 
luistergespre

kken gepland. Avonden waarin 
we graag in wederzijdse 
verbinding (ouder-leerkracht) 
willen komen met elkaar. Samen 
een basis leggen voor een 
constructieve samenwerking 
tussen u en onze school. Wie is 

uw kind? Hoe gaat het met 
hem/haar? Wat wilt u 
meegeven? Met wie krijgt uw 
kind dit jaar te maken.  
Kennismakingsgesprekken zijn 
misschien dan ook een 
geschiktere term dan 
luistergesprekken. Dit jaar willen 
wij als team een pilot draaien 
met groep 7 en 8. I.v.m. het 
eigenaarschap van het kind zijn 
de kinderen van groep 7 en 8 van 
harte welkom om bij dit  

gesprek aanwezig te zijn. Mocht 
u hier als ouder liever niet voor 
kiezen, willen u dit 
eigenaarschap/deze ruimte ook 
bieden. Wij zien er naar uit u 
allen binnen de school te mogen 
ontmoeten. U kunt zich hiervoor 
vanaf  maandag 13 september 
digitaal inschrijven op uw eigen 
gekozen tijd en/of dag Hieronder 
treft u een rooster van de 
avonden, waardoor u weet in 
welke groep van harte welkom 
bent! 
 

Informatie avond V.O. 
voor groep 7 en 8 

Op  23 september zal er voor alle 
ouders van de leerlingen van 
groep 7 en 8, door de leerkracht 
van groep 8, van 18.30-19.15 
uur een informatieavond over 
het voortgezet 
onderwijs plaatsvinden in 
de school. Het is voor u allen 
zeer belangrijk dat u 
hierbij aanwezig bent, zodat er 
geen misverstanden ontstaan 
rondom de verwijzing van uw 
kind naar het voortgezet 
onderwijs. Kortom u bent meer 
dan welkom hiervoor!!  

 

Informatie avond  
voor groep 3  
Op  21 september zal er voor alle 
ouders van de leerlingen van 
groep 3 door de leerkracht van 
groep 3,  van 18.30-19.15 
uur een algemene informatie-
avond over het reilen en zeilen 
binnen deze groep gehouden 
worden. Op deze wijze willen we 
u meer inzicht geven in de wijze 
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waarop wij binnen deze groep 
werken. We merken jaarlijks dat 
deze behoefte bij veel ouders 
van groep 3 leeft. Kortom u bent 
meer dan welkom hiervoor!  

 

Kindgesprekken  

Aan het begin van het school-
jaar voeren de leerkrachten met 
alle kinderen van onze school 
een kindgesprek. Collega’s zullen 
speciaal komen om de 
leerkrachten hiervoor te komen 
vervangen. Kindgesprekken  
zetten wij in om de 
onderwijsbehoeften van 
kinderen duidelijker in beeld te 
krijgen, de pedagogische rela-
tie te versterken en de 
persoonlijke betrokkenheid en 
motivatie te vergroten. 
Ze stimuleren het 
eigenaarschap, en hebben een 
positieve invloed  op het 
welbevinden van de kinderen. 
We merken dat, naast de 
collega’s, veel kinderen de 1 op 1 
gesprekken waarderen.   
 

I.B. 
In het vorige schooljaar mocht 
juf Valerie een start maken als 
intern begeleider. Juf Truus heeft 
nu echt afscheid genomen van 
onze school. Juf Valerie begeleidt 
de leerkrachten en de kinderen 
in alles wat maar met wat extra 
zorg te maken heeft. En u als 
ouder bent daarbij erg belangrijk. 
Op de avonden van de 
luistergesprekken zal ook zij 
aanwezig zijn om met u kennis te 
maken, indien u dat wenst. Wilt 
u een apart 
kennismakingsgesprek, dan is dat 
ook mogelijk. U kunt haar  o.a. 
bereiken via de mail 
ib@cbsschakel.nl. Juf Valerie is 
op dinsdagmiddag en op 

woensdag en vrijdag vanaf half 
11 tot 3 uur op school aanwezig. 
 

Zij is als I.B.-er ook 
eindverantwoordelijk voor de 
remedial teaching die we op 
school kunnen geven. We zijn, 
naast juf Dikkie, juf Sandra de W. 
en juf Valerie, zeer gezegend met 
twee gepensioneerde 
leerkrachten (Peter en Tineke) 
die geheel vrijwillig een aantal 
uren per week individuele hulp 
geven aan onze kinderen. Het 
schooljaar hebben we in drie 
perioden verdeeld. Een kind 
krijgt niet automatisch het hele 
jaar r.t. Het is juist de bedoeling 
dat een kind met een extra r.t. 
periode, na dit steuntje in de rug, 
weer in de klas kan meedraaien. 
Dat geldt uiteraard niet voor alle 
kinderen. Of uw kind r.t. krijgt en 
verder contact over de r.t. heeft 
u met de leerkracht van uw kind. 
De r.t. start dit jaar in de 2e 
schoolweek. Wij kiezen ervoor 
om de kinderen de eerste week 
te laten wennen aan het weer 
naar school gaan. Een 
uitzondering daarop vormt de 
buitenschoolse r.t. op de 
woensdagmiddag. Deze start in 
de 1e schoolweek. 

 

Gastlessen vakspecialisten 

Op de Schakel vinden wij het 
belangrijk dat er rust en ruimte 
aanwezig is voor de kernvakken. 
Daarnaast zijn wij van mening 
dat  het van belang is dat een 
kind zich ook op andere 
gebieden ontwikkelt.   

Daarom hebben wij ook dit jaar 
er voor gekozen om projectmatig 

vakspecialis-
ten in te 
zetten. 
Verschillende 
gastdocenten 
zullen door 

het jaar heen binnen de groepen 

gastlessen verzorgen. Deze 
lessen sluiten meestal aan op het 
IPC thema waar de klas op dat 
moment mee bezig is. Uiteraard 
vinden er soms ook specifieke 
gastlessen plaats, zoals 
bijvoorbeeld beschreven bij het 
kopje nationale sportweek. 
 
 

Radix 
Dit jaar hebben we ook weer de 

mogelijkheid om kinderen die 

meer aankunnen extra uitdaging 

te bieden in de Radix groepen. 

We hebben dit jaar 3 groepen. 

Een onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw groep. Iedere groep 

werkt, naast het verrijkingsaanbod 

in de klas, op woensdag een 

periode buiten de klas aan voor 

hen passende opdrachten onder 

leiding van juf Valerie. Ook voor 

de Radixgroepen is het schooljaar 

in drie perioden verdeeld. Per 

periode wordt er gekeken of er 

nieuwe kinderen toegelaten 

kunnen/moeten worden en of het 

aanbod nog steeds passend is 

voor de kinderen. Heeft u vragen 

over de Radix? Deze kunt u 

stellen aan de leerkracht van uw 

kind. Voor kinderen die vorig jaar 

meededen aan Radix verandert er 

niets. Zij doen ook dit jaar weer 

mee. Ook de Radix groepen 

starten dit jaar in de 2e week van 

het schooljaar. 

 

COVID 19  
   

Ook na deze zomerperiode 
willen wij als school onze 
verantwoording nemen wat 
betreft het tegen gaan van het 
verspreiden van het coronavirus. 
Uiteraard zijn ook wij zeer blij 
dat er steeds meer mag en kan 
(samen maandopeningen 
houden bijvoorbeeld) en dat 
willen we samen dan ook 
koesteren. Hiervoor zullen we de 
geldende maatregelen van het 
RIVM voorzetten om zo onze 
bijdrage te blijven leveren. U 
kunt dan denken aan extra 
handen blijven wassen, 1.5 
meter afstand van volwassenen 
onderling (ook graag door u 
buiten bij het wachten), geen 
ouders in de smalle gangen in de 

mailto:ib@cbsschakel.nl
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ochtenden om kinderen binnen 
te brengen (uitzondering daar 
gelaten) etc. Mocht u zich niet 
aangemeld hebben voor een 
afspraak binnen de school bent u 
wel van harte welkom om binnen 
te komen. U moet zich dan alleen 
wel even registreren bij de 
ingang, door het invullen van het 
desbetreffende formulier. Via 
deze weg hartelijk dank voor uw 
medewerking in dit alles. Deze is 
onmisbaar en waarderen we 
zeer! 
Mocht er een geval van COVID 
binnen de groep gemeld worden, 
gaan wij net als voor de zomer in 
overleg met het GGD 
scholenteam. Geven zij ons aan 
dat dit gevolgen heeft voor de 
hele groep, dan kiezen wij als 
school ervoor om op dat 
moment kinderen die ingeënt 
zijn, COVID hebben gehad of 
geen van beide als 1 groep te 
benaderen. De hele klas krijgt 
dan i.v.m. het kiezen voor 
kwaliteit 5 dagen thuisonderwijs. 
De noodopvang regeling blijft 
uiteraard op deze dagen ook van 
kracht. De eerste dag na melding 
bij ons hebben wij nodig om deze 
omschakeling te realiseren er zal 
dan indien mogelijk gebruik 
gemaakt worden van een 
noodpakket voor deze dag. 
Mocht een enkele leerling (1 à 2) 
door COVID-maatregelen thuis 
moeten blijven en dit geen 
gevolgen hebben op de groep, 
kunnen zij d.m.v. onderwijs op 
afstand de lessen digitaal ‘live’ 
volgen.  We hopen uiteraard van 
dit alles geen gebruik te hoeven 
maken. 
 

Nationale sportweek 

Van 17 t/m 26 september is de 
Nationale Sportweek. Welzijn 
West Betuwe organiseert in deze 
week wederom een aantal 
activiteiten, waaronder het West 
Betuwse kampioenschap 
stoepranden voor de 
basisschooljeugd. Dit 
kampioenschap zal plaatsvinden 
op woensdagmiddag 22 juli 
2021. Om kinderen enthousiast 
te maken voor het 

stoepranden en deelname aan 
het kampioenschap worden er 
oefenrondes georganiseerd.  
Deze oefenrondes zijn voor de 
groepen 3 t/m 8 en duren +/- 30 
minuten per (combi)groep. Op 3 
september zullen de kinderen 
d.m.v. een gastles op school 
vooraf een kans krijgen om  
het stoepranden te 
(her)ontdekken? De regels 
worden uitgelegd, kinderen 
worden enthousiast gemaakt en 
er wordt vooral veel geoefend.  
Kinderen kunnen vervolgens zelf 
inschrijven voor het 
kampioenschap stoepranden in 
de Nationale Sportweek. 
 

Zending  
Elke maandag mogen 
de kinderen  van groep 1 t/m 8 
zendingsgeld meenemen. Op 

deze wijze willen 
wij de kinderen 
o.a. leren omzien 
naar elkaar.  

 

De kinderen in 
Thailand laten u hartelijk danken 
voor het bedrag van 399,28 euro 
wat er voor de zomer bij elkaar 
gespaard is. Een kostbare 
bijdrage die voor hen oprecht 
verschil heeft maakt! Door de 
slechte oogst en COVID hebben 
zij hiervan rijst kunnen inkopen 
om de kinderen toch voldoende 
te kunnen voeden.  

 

Dit schooljaar blijft ons  
zendingsdoel Stichting Aroon: 
Huis van de liefde  

  

De stichting heeft verschillende 
projecten in Thailand, een groot 
land in ZO-Azië. In het 
Noorden, dichtbij de 
provinciehoofdstad Phayao ligt 
het dorpje Baan Mai. Pastor Li en 
zijn vrouw zijn hier in een 
boeddhistische omgeving 12 jaar 
geleden een kindertehuis 
begonnen.  Hun zoon heeft met 
zijn vrouw de verantwoording 
van het kindertehuis 
overgenomen. Door hun 
kerkenwerk in de gemeenten, 
ontdekten ze destijds dat 
sommige kinderen in de regio 
geen echt thuis hadden. Wat in 

geloof begon is nu een “thuis” 
voor zo’n 30 kinderen in 
Baan Mob Rak (Huis van 
Liefde). Vanaf 4 jaar t/m het 
einde van hun schoolopleiding 
kunnen de kinderen hier wonen. 
Hier krijgen ze de mogelijkheid 
om naar school te gaan, eten en 
verzorging, maar horen ook Gods 
Woord en ontvangen liefde. Ze 
leren spelen met elkaar en leren 
om elkaar helpen. Ze wonen in 
een goed kindertehuis. Maar het 
onderhoud van het huis, de 
dagelijkse verzorging, het eten, 
schoolkleding etc. kost geld. 
Stichting Aroon onderhoudt 
persoonlijk contact met de 
huisouders via mail, telefoon en 
door hen te bezoeken en te 
bemoedigen. Het gezin 
van Staveren heeft jaren in 
Thailand gewoond en juf 
Ingeborg is daar geboren. Het 
mooie van dit project is dan ook 
dat er persoonlijk 
contact mogelijk is tussen 
kinderen in Baan Moob Rak en 
onze kinderen op De Schakel en 
dat wij met ons zendingsgeld 
heel concreet iets kunnen 
betekenen in het dagelijks leven 
van de kinderen in het tehuis.    

 

Komende activiteiten 
  

31-8 Maandopening start 
schooljaar 

31-8 
t/m 3-9 

Startweek Kanjer 

2-9 Luizencontrole 

3-9 Groep 3 t/m 8 gastles 
nationale sportweek  

13-9 Start Rots en water 
groep 5/6 

16-9 Start 
ateliermomenten 
binnen groep 3 t/m 8 

21-9 Luistergesprekken 
Infoavond groep 3 

23-9 Luistergesprekken 
Infoavond 
Voortgezet onderwijs 

 

Bijlage 
-Beslisboom COVID klachten 
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