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 AGENDA  

• Maandag 19 juli tot en met Vrijdag 27 augustus – Zomervakantie  

• Maandag 30 augustus  – 1ste Schooldag 

• Maandag 6 september – 15.30 uur MR overleg 

• Dinsdag 7 september – 19.30 uur Ouderavond klas 1  

• Woensdag 8 september – 19.30 uur Ouderavond kleuters 

• Maandag 13 september – 19.30 uur Ouderavond klas 5 + 6  

• Dinsdag 14 september – 19.30 uur Ouderavond klas 3 + 4 
 
 

 
                           Afscheidscadeau van de kinderen uit vorig schooljaar klas 6 
 
 
 
Welkom 
In Kleuterklas A verwelkomen we Valentijn, Seb, Fileine en Nova. In Kleuterklas B 
verwelkomen we Tom en Hilde. In Kleuterklas C verwelkomen we Hette, Guus en Dion. In 
klas 1 verwelkomen we Felix en Annabel. In klas 5 verwelkomen we Iris. We wensen jullie 
een leuke tijd bij ons op school. 
 



Afscheid 
Voor de zomervakantie heeft Jippe afscheid genomen van zijn klas. Wij wensen hem veel 
succes en plezier op zijn nieuwe school. 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
De zomervakantie zit er bijna op. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  
De leerkrachten zijn op dit moment bezig om de lokalen in te richten en de eerste lessen 
voor te bereiden, zodat maandag de kinderen ontvangen kunnen worden. 
De eerste schooldag is altijd feestelijk, omdat de nieuwe eerste klas over het bloementouw 
mag springen. Voor de kinderen van de onderbouw wordt door hun leerkracht in de zaal een 
tipje van de sluier opgelicht over dat wat ze gaan horen, leren of doen in het nieuwe 
schooljaar. De kleuters komen wat later naar school en ontdekken dat de klas ineens een 
beetje anders is, de groep is kleiner en sommige van hen zijn ineens oudste kleuter 
geworden.  
Namens het team wensen wij de kinderen en ouders een goede start van het nieuwe 

schooljaar! 

 

Jaarboekje 

In de bijlage vindt u het jaarboekje. In het jaarboekje staan allerlei praktische zaken. Fijn als 

u het jaarboekje aan het begin van het schooljaar even door kan nemen. 

Wat niet in het jaarboekje staat en toch belangrijk is: 

Alle kinderen van klas 1 – 6 dragen in de klas binnenschoenen, wilt u deze komende week 

weer meegeven. 

Donderdag beginnen de gymlessen voor klas 1 – 6 op deze dag nemen de kinderen 

gymkleding mee, in een aparte tas. 

 

 



Coronamaatregelen blijven van kracht 

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en dus ook met de 

maatregelen die daarbij gelden.  De maatregelen zoals wij die met elkaar hebben 

afgesproken blijven gelijk.  

 

Brengen en halen 

• De kleuters worden tot aan de deur gebracht en ook daar weer worden opgehaald. 
Elke kleuterklas heeft een eigen ingang 

• De kinderen van de onderbouw komen zelfstandig naar binnen en gaan rustig naar de 
klas. We openen de deur wel 5 minuten later namelijk 08.20 uur. 

• Kinderen van de eerste klas mogen door hun ouders naar de deur gebracht worden. 
Vooral in het begin is het plein nog wel erg groot. 

• Ouders wachten op het grote plein tot de kinderen naar buiten komen. Onderling houden 
ouders voldoende afstand. 

 

In het jaarboekje staat geschreven hoe het brengen en halen gaat, als de maatregelen 

worden versoepeld. Zodra helder is dat versoepelingen mogelijk zijn, wordt u op de hoogte 

gebracht. 

 

Ouderavonden zijn op school 

De komende weken staan er ouderavonden gepland. Alle ouderavonden houden we live op 

school. Hiervoor gebruiken we de zaal, de bibliotheekhal en de kleuterhal. Een kijkje in de 

nieuwe klas is ook mogelijk op deze avond. 

 

Beslisboom; wel of niet naar school bij klachten 

In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom. 

Kinderen tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten ( loopneus, neusverkouden, niezen en 

keelpijn) mogen wel naar school. 

Kinderen blijven thuis met koorts, benauwdheid en veel hoesten. 

 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken vinden in principe op school plaats. Leerkracht en ouders houden 

voldoende afstand. Daarnaast wordt er voldoende geventileerd tijdens de gesprekken. 

 

 

Voldoende ventileren in de klassen 

Voldoende ventileren in de klassen is belangrijk. 

In elke klas is een ventilatiesysteem aanwezig. De systemen worden jaarlijks gecontroleerd, 

onderhouden en schoongemaakt. Daarnaast zetten de leerkrachten de ramen en deuren 

open om te zorgen dat gedurende de dag voldoende frisse lucht kan binnenkomen. 



 

De eerste schooldag 

• De kleuters die niet naar de eerste klas gaan komen om half 10 op school 

• Voor alle andere kinderen gaat de deur om 08.20 uur open 

• De kinderen gaan naar hun eigen nieuwe klas en worden daar welkom geheten 

• De kinderen van de nieuwe eerste klas beginnen nog even bij hun oude 

kleuterleerkracht in de kleuterklas 

• Ouders van de nieuwe eerste klas komen, nadat zij hun kind hebben weggebracht, 

naar het grote plein. Daar vormen zij vanaf de voordeur een haag. Tussen de ouders 

is er voldoende afstand.. 

• De kinderen van de nieuwe eerste klas komen met hun kleuterleerkrachten naar het 

grote plein. Vanaf het begin van de haag lopen de kinderen om de beurt naar de 

deur, zeggen hun kleuterjuf gedag en springen over het touw de school in. De 

leerkrachten van de eerste klas ontvangen de kinderen in de school. 

• Na dit ritueel gaan de ouders naar huis.  

• De kinderen openen vervolgens gezamenlijk het schooljaar in de zaal. 

 

 

 
 

Parro 
U heeft een brief ontvangen om u aan te melden bij Parro.                           
De komende weken stappen wij over op dit communicatiemiddel.  
De whatsappgroepen zullen over een tijdje worden opgeheven. 
Steven Kastermans is aanspreekpunt voor alle vragen rondom Parro, 
s.kastermans@vrijeschoolapeldoorn.nl. 
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Opening Cruyff Court Plus / Klas 1 – 6 sportieve kleding aan  
Woensdag 8 september wordt het Cruyff Court Plus op een feestelijke manier geopend. 
Hiervoor heeft de Vijfster ook een uitnodiging gekregen.  
  
Over de gehele dag zijn er leuke activiteiten te doen en speciaal voor Vrijeschool de 
Vijfster & OBS de Spitsbergen, is er een sportief programma in de ochtend gemaakt. In 
samenwerking met verschillende sportaanbieders/verengingen ontstaat er een leuke dag, 
waarbij we op het nieuwe Cruyff Court gaan sporten. 
  

Tijd Klas 

08:45 – 09:15u Groep 3 / Klas1 

09:15 – 09:45u Groep 4 / Klas 2 

09:45 – 10:15u Groep 5 / Klas 3 

10:15 – 10:45u Groep 6 / Klas 4 

10:45 – 11:15u Groep 7 / Klas 5 

11:15 – 11:30u Groep 8 / Klas 6           
naar het veld* 

11:30 – 11:45u Opening door wethouder 

11:45 – 12:15u Groep 8 / Klas 6 

  

 *Groep 8 / Klas 6 komt tussen 11:15 en 11:30u naar het Cruyff Court, zodat ze aanwezig 

kunnen zijn bij de officiële opening. Nadien starten zij met het programma (11:45u) 

Samen met de groepsleerkracht komen de kinderen naar het Cruyff Court onder begeleiding 

van een aantal sportaanbieders gaan de leerlingen lekker sporten onder leiding van 

verschillende verenigingen/sportaanbieders.  

 

 

 



Verkeersituatie rondom de school 
Dinsdag 31 augustus a.s. is de Laan van Orden dicht.  
Bij het wegbrengen en ophalen zal dit kunnen zorgen voor de nodige oponthoud. 
 
Vanaf heden wordt er, tijdens haal- en brengtijden van de school,  
een éénrichtingsverkeer op de Texandrilaan ingesteld. 
Het is dan niet mogelijk om vanaf de Amsivarilaan richting de Texandrilaan en de 
Germanenlaan te rijden. Dit geldt niet voor fietsers.  
 
Zie ook onderstaande foto’s  

 

  

Uitgez



 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen jullie nog een fijn weekend toe! 

 

Hartelijke groeten, 

Team de Vijfster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


