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Start schooljaar 

Aanstaande maandag 6 september start het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen 

een fijne zomervakantie heeft gehad en zin heeft om maandag weer te beginnen. We 

gaan er met elkaar weer een mooi en leerzaam schooljaar van maken!  

 

Nieuwe juf 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben we in groep 7/8 een nieuwe juf. We zijn 

ontzettend blij dat juf Daniëlle bij ons op school komt werken.  

Ze stelt zich hieronder graag kort aan u voor:  

 
Komend schooljaar ben ik een nieuw gezicht op CBS Onderdak in groep 7/8.  

Mijn naam is Daniëlle Hofstra. Ik ben 37 jaar en woon in Vlissingen met mijn man 
Jurjen en dochtertje Puck. Ik houd ontzettend van de zee en neem sinds een jaar 

bijna dagelijks een duik. Verder ben ik dol op wandelen in de natuur, fietsen,  

reizen, muziek, nieuwe dingen leren en lezen.  
Het beroep van een juf is een enorme rijkdom. Ik geniet van het leren van en met 

elkaar, waarbij we allemaal groeien op onze eigen manier. Ik kijk uit naar een 

leerzaam, liefdevol en bovenal gezond schooljaar in groep 7/8.  
Hartelijke groet, Daniëlle 

 

Stagiaires 

Dit schooljaar mogen wij twee nieuwe stagiaires verwelkomen. Anne Karlijn komt op 

maandag en dinsdag stagelopen in groep 3/4 en Linde komt op maandag tot en met 

woensdag stagelopen in groep 5/6. Wij wensen beiden een fijne tijd bij ons op school!  

 

Ontwikkelingen Coronavirus 

Helaas is het Coronavirus nog niet verdwenen en zullen we nog steeds moeten 

vasthouden aan bepaalde maatregelen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de PO-

raad. 

 

Zo dient de 1,5 meter afstand tussen volwassenen nog steeds in acht genomen te 

worden. Daarnaast moeten kinderen thuisblijven bij koorts, benauwdheid, veel hoesten 

of andere Corona gerelateerde klachten. Een handig hulpmiddel om te bepalen of uw 

kind naar school mag komen is de beslisboom. Deze vindt u als bijlage bij deze 

nieuwsbrief.  

 



De maatregelen die wij hanteren op school zullen vrijwel hetzelfde zijn als voor de 

zomervakantie. 

 

- De kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Kom niet eerder of laat uw 

kind(eren) niet eerder naar school komen. 

- De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1 t/m 6 mogen met hun 

kind(eren) meelopen, via het schoolplein, naar de ingang van het klaslokaal. Daar 

kan het kind afscheid nemen van zijn/haar ouder/verzorger. De leerkracht zal de 

kinderen ontvangen. Houd rekening met elkaar en let op de 1,5 meter! 

- De kinderen van groep 7/8 gaan via de hoofdingang de school binnen en 

vervolgens naar hun lokaal.  

- Om 14.00 uur vragen wij de ouders/verzorgers op het plein bij de hoofdingang te 

wachten op hun kind(eren).  

- Oudergesprekken vinden op afspraak plaats in het gebouw. Wij vragen u thuis te 

blijven wanneer u corona gerelateerde klachten heeft.  

 

Handige weetjes  

Ook dit schooljaar zal er geen informatieavond gehouden worden. U ontvangt 

aanstaande maandag via de mail en op papier de handige weetjes van de groep waar uw 

zoon en/of dochter in zit.  

 

Oudervertelgesprek 

In de eerste weken van het schooljaar ontmoet de leerkracht van uw kind u graag 

tijdens het oudervertelgesprek. Tijdens dit moment kunt u kennismaken met de 

eventueel nieuwe leerkracht en als ouder/verzorger iets vertellen over uw kind. Met 

deze informatie kunnen wij nog beter inspelen op de (onderwijs) behoefte van uw kind.  

Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij u het voorbereidingsformulier in te vullen 

en mee te nemen naar dit gesprek. Aanstaande maandag krijgt uw kind(eren) dit 

formulier mee naar huis en kunt u zich via Parro inschrijven voor een gesprek met de 

leerkracht. 

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 

U hebt destijds middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ of op het 

aanmeldingsformulier van uw zoon en/of dochter uw keuze kenbaar gemaakt voor wat 

betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u uw keuze in willen 

zien en/of willen wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk. Laat het ons in dit geval weten. 

Als er vanuit uw kant geen wijzigingen zijn dan gaan we er vanuit dat uw eerder gegeven 

toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe schooljaar.  

 

Parro 

In sommige gevallen is het nodig om uw Parro account opnieuw te activeren, zodat we 

ook dit schooljaar weer gebruik kunnen maken van dit communicatieplatform. We willen 

u daarom vriendelijk vragen dit te doen. Als dit voor u van toepassing is dan bent u 

hiervoor inmiddels per mail uitgenodigd. In slechts enkele klikken is dit activeren 

gebeurd! 



Daarnaast willen we u met klem vragen om uw voorkeuren voor het gebruik van 

beeldmateriaal ook via Parro door te geven. Op deze manier heeft elke leerkracht 

digitaal een overzicht van uw voorkeur en wordt de kans op fouten een stuk kleiner. Hoe 

doet u dit? Ga naar het vierde tabblad ‘instellingen’. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per 

kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potlood achter de naam van uw zoon en/of 

dochter. 

 

Wijzigingen persoonlijke gegevens 

Mochten uw persoonlijke gegevens wijzigen zoals uw telefoonnummer, emailadres, etc. 

wilt u dit dan tijdig doorgeven op school? Dit kan bij de leerkracht van uw zoon en/of 

dochter of bij Petra. 

 

Studiemiddagen 2021-2022 – Kinderen om 12:00 uur vrij! 

Donderdag 30 september 2021 – teamscholing 

Dinsdag 9 november 2021 – teamscholing  

 

Studiedagen 2021-2022 – Kinderen een hele dag vrij! 

Dinsdag 5 oktober 2021 – Primas studiedag 

Woensdag 23 maart 2022 – Primas studiedag  

Dinsdag 5 april 2022 – teamscholing 

Woensdag 1 juni 2022 – teamscholing  

 

 

We kijken er naar uit om maandag de kinderen weer te mogen ontvangen op school! 

 

Hartelijke groeten, 

Namens het team van CBS Onderdak 

Petra Rijn  


