
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 13 september 2021 

In deze editie: 

✓ Wijzigingen jaarkalender  

✓ Schoolreis 

✓ Informatieavond 

✓ Startviering 

Agenda 

✓ 14 september   : Informatieavond 

✓ 16 september   : Startviering in de kerk 

✓ 27 september- 1 oktober : Ouderkijkweek groep 1-4 

✓ 29 september   : Schriftjesmiddag groep 5-8 

Bijlagen 

✓ Uitdaging namens de gemeente Epe: Junior energiecoach 

 

Wijzigingen jaarkalender 

U heeft van ons een papieren jaarkalender gekregen en we hebben een kalender in Parro 

staan. De papieren kalender is voor de zomervakantie opgemaakt en gedrukt door de 

drukkerij van ons servicebureau. Nu zijn er in en na de vakantie een aantal wijzigingen 

doorgegeven, die we natuurlijk niet in de papieren kalender kunnen aanpassen, maar wel 

in Parro. Daarom hieronder een aantal wijzigingen in de jaarkalender: 

 

• Startviering: deze is verplaatst naar donderdag 16 

september (dit heeft te maken met de beschikbaarheid van 

Pastoor Vroom) 

• Schoolreis: deze is verplaatst naar 11 oktober (dit heeft te 

maken met het bezoekersaantal wat in de parken terecht kan/ 

mag) 

• MR vergaderingen: deze waren voor de zomervakantie nog 

niet bekend. We zullen deze in de kalender van Parro plaatsen 

 

Schoolreis 

Nog even en dan gaan we op schoolreis. We verklappen nog 

niet waarheen, maar de organisatie ervan is al in volle gang. 

Op 11 oktober zullen de bussen ons op de plek van 

bestemming brengen. De Activiteiten Commissie regelt achter 

de schermen al heel veel en we zorgen dat we voldoende 

begeleiding hebben. Juf Esther regelt via Schoolkassa de 

inning van het geld. U krijgt hiervan binnenkort bericht via 

Parro.  

 

Informatieavond 

Op 14 september staat onze informatieavond gepland. 

Zoals al eerder benoemd kunnen we dit niet live doen, 

omdat we nog voldoende afstand moeten bewaren tussen 

de volwassenen in de school. Daarom zet iedere leerkracht 

vanaf morgenmiddag 17:00 uur de presentatie voor u 

klaar. In deze presentatie staan diverse foto’s en filmpjes 

van de klas, waardoor het mogelijk via We Transfer verstuurd moet worden. De link 

hiernaar toe zal via Parro en/ of mail naar u verstuurd worden. Kijkt u met ons mee?  



 

Startviering 

Donderdag gaan we met alle kinderen naar de kerk voor de openingsviering. Het thema 

is dit jaar “Hoop”, het verhaal van De Ark van Noah gebruiken we als uitgangspunt.  

Als symbool voor het thema Hoop, hebben we de regenboog gekozen. We willen ook met 

alle kinderen samen een regenboog vormen met onze kleding. De bedoeling is dat de 

kinderen zoveel mogelijk in de kleur van hun groep op school komen, dat kan heel simpel  

met een lintje in het haar, maar dat mag ook heel uitgebreid met een shirt, broek, 

schoenen en sokken in de kleur van de klas. 

 

We hebben de kleuren als volgt verdeeld: 

Groep 8: rood 

Groep 7: oranje 

Groep 6: geel 

Groep 5/6: groen 

Groep 4: blauw 

Groep 2/3: paars 

Groep 1/2 : roze 

 

De kinderen mogen deze morgen gewoon op school verzamelen. We lopen dan om half 

negen met alle kinderen naar de kerk, waarbij de kinderen van groep 8 de kinderen van 

groep 1/2 begeleiden. Als de viering is afgelopen, gaan we ook weer gezamenlijk terug 

naar school.  
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Bespaar energie én geld met een superleuk spel. 
 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’  

En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 

 

Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach. 

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en 

ouders via dit spel waar ze energie kunnen besparen. 

 

De gemeente daagt gezinnen uit: 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is 

gratis! De volgende ronde start op 8 oktober. Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 1 

oktober. 

 

Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior 

Energiecoach 
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