
 

 

 

 

 

 

En we zijn weer begonnen! 
Al weer twee schoolweken achter de rug zelfs. En nog steeds zomerweer. 
Langzaamaan weer wennen aan het schoolritme. Dat het een mooi schooljaar 
mag worden, onder Gods zegen. Donderdag 8 september krijgt u ’s avonds in 
een half uur tijd groepsinfo over de groep van uw kind. In de parro-agenda 
vindt u de tijden en groepen. 
 

Ontruimingsoefening 
Maandag 5 september hebben we de eerste ontruimingsoefening gehouden. 
De leerlingen krijgen de eerste oefening in het schooljaar vooraf duidelijke en 
geruststellende instructie van de groepsleerkracht. De groepen stonden lekker 
snel buiten op de verzamelplaats voor de school. En dat was ook de bedoeling. 
In mei houden we de tweede oefening, maar die komt dan vrij onverwacht. 
 

Lopend of fietsend naar school 
Kinderen die binnen de grenzen wonen die we hebben vastgesteld rondom de 
school, komen in principe lopend naar school. Wie een goede reden heeft om 
een enkel keertje met de fiets naar school te gaan en binnen de grenzen 
woont, geeft dit van tevoren even aan via een parrootje. Leerlingen die binnen 
de grenzen wonen krijgen geen fietssticker. 
Kinderen die buiten de fietsgrenzen wonen, mogen op de fiets naar school 
komen. Hiervoor is een kleine fietssticker nodig die goed zichtbaar op het 
achterspatbord of (indien geen achterspatbord aanwezig) onder het zadel 
wordt geplakt. Op dit manier kunnen we goed controleren of de fietsen in de 
fietsenstalling er mogen staan. 
Het is de bedoeling dat iedereen die geen fietssticker heeft, maar wel met de 
fiets naar school mag komen, in september een fietssticker op de fiets heeft 
geplakt. Binnenkort stuurt meester van Egmond een parro rond met daarin de 
informatie hoe uw kind aan een fietssticker komt. 

Nieuwsflits September 

 



Hieronder het kaartje met grenzen, waarbij we 600 meter lopen naar school 
ongeveer als maximumafstand aanhouden. Iedereen buiten het rode gebied 
mag met de fiets met fietssticker naar school komen. In geval van twijfel, kunt 
u meester van Egmond even een parrootje sturen. 
Kinderen die met een beschadigde of verdwenen fietssticker zitten, kunnen bij 
meester van Egmond een nieuwe sticker halen. Hij is meestal maandag en 
woensdagmorgen op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe schoolsite 
Misschien hebt u de nieuwe schoolwebsite al gezien, die sinds vrijdag online is. 
Alle belangrijke schoolinformatie staat hier netjes gerangschikt voor u op een 
rijtje, zoals bijvoorbeeld vakanties, belangrijke data, vrij vragen, teaminfo, 
onderwijsinfo en organisatorische info. Mocht u de nieuwe site niet kunnen 
vinden, omdat u bijvoorbeeld nog met een oude link werkt, dan moet u even 
de nieuwe site met een zoekmachine opzoeken en een nieuwe link aanmaken. 
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Schoolgids, Schoolreglement, Schoolinfo-ABC 
Onder “Info” staat een trits aan informatie dat ongeveer dekkend is voor alles 
wat er op school gebeurd.  
Zo is daar de nieuwe schoolgids 2021-2022 met wettelijk verplichte info die het 
mogelijk maakt scholen met elkaar te vergelijken.  
Dan staat er ook een nieuw schoolreglement met allerlei rechten en plichten, 
afspraken en regels voor leerlingen, ouders en teamleden. We raden u aan dit 
reglement een keertje goed door te lezen.  
Daarna staat ook het nieuwe Schoolinfo-ABC op de site, met allerlei praktische 
informatie op alfabetische volgorde. 
 

Sportochtend 
Bij redelijk tot goed weer wordt op vrijdagmorgen 16 september de 
sportochtend gehouden voor groep 1 t/m 6, waarbij groep 8 ook ingeschakeld 
wordt als begeleiding. De sportochtend is van 10:00 – 12:00 uur op sportterrein 
De Goerie aan de Groen van Prinstererweg. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Er 
volgt nog een parro met bijzonderheden. Mocht het plenzen, dan schakelen we 
over op de reservedatum in juni en is er een normale schooldag op 16 
september. 
 

Dode-hoek-les 
In de week van 26 september krijgt groep 8 les op het parkeerterrein van de 
Noordduinen met een vrachtwagen over de zichtbaarheid van fietsers rondom 
een vrachtwagen. In het verkeer is een fietser voor een vrachtwagenchauffeur 
vaak lastig te zien. Wat kun je als fietser zelf doen om niet in een gevaarlijke 
situatie terecht te komen? Om dit stukje veiligheid te bevorderen, schrijven we 
elk jaar weer graag in voor de dode-hoek-les. 
 

Adviesgesprekken groep 8 
Vanaf 26 september worden ook alweer de adviesgesprekken met betrekking 
tot de gang naar het Voortgezet Onderwijs gehouden voor de ouders met hun 
kind. Een uitnodiging van de groepsleerkrachten volgt. 


