
 

 

 

Beste ouder, verzorger, 

Start nieuwe schooljaar 

We hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad en weer veel zin hebben in het nieuwe 

schooljaar. Wij gaan graag weer met de kinderen aan de slag. Dit schooljaar beginnen we met drie 

nieuwe leerlingen. In groep 1 verwelkomen we Mauk en Tijn en in groep 4 Maud. Vanzelfsprekend zijn 

we erg blij met hun komst en gaan we zorgen dat ze een onvergetelijke tijd zullen hebben op de 

Meidoorn. 

Gymlessen  

Dit jaar zijn de tijden voor de gymlessen veranderd. Groep 1/2 heeft dit jaar gymles in de gymzaal op 

dinsdagmiddag met meester Hans. Groep 3 t/m 5 heeft gymles op donderdagmiddag en groep 6 t/m 8 

heeft gymles op vrijdagmiddag. Naar het er nu uitziet krijgen we dit schooljaar de beschikking over 

een extra leerkracht voor de gymlessen. Meester Sjoerd heeft na zijn CIOS-opleiding gekozen voor de 

eerste stappen in het onderwijs en gaat naast werkzaamheden als extra handen in de klas, de 

gymlessen van de midden -en bovenbouw verzorgen. 

Van de meisjes met lang haar verwachten we dat zij dit tijdens de lessen op een staart doen in 

verband met de veiligheid. Wilt u alstublieft wel meteen de eerste week voor gymkleren en passende 

gymschoenen zorgen? Voor het gymmen in de gymzaal zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. 

Tijdens het gymmen moeten sieraden uit.  

Informatieavond  

In verband met de Corona maatregelen is het helaas niet mogelijk om ouders op school te ontvangen 

voor de informatieavond. Binnenkort zullen wij u via mail informeren op welke wijze we de informatie 

nu wel met u gaan delen. 

Op tijd op school 

Het is de bedoeling dat de kinderen om 08.25 uur aanwezig zijn. De deur is om 08.15 uur open. Alleen 

na overleg via telefoon of mail met de leerkracht is het eventueel mogelijk een uitzondering op te 

maken. 

Jumbo spaaractie 

Elk jaar heeft supermarkt Jumbo een spaaractie voor verenigingen en scholen. Nu we ook in de 

gemeente Borsele een Jumbo supermarkt hebben kunnen ouders en andere belangstellenden 

mogelijk ook sparen voor onze school. De actie loopt van 30 september t/m 17 november. Zo gauw er 

meer bekend is over deze spaaractie zullen wij u hierover informeren. 
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Voorpretles binnenklimaat  

Op 7 september komen medewerkers van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) 

een “Voorpretles” geven. Bij deze les gaan de kinderen aan de slag met o.a. een plantquiz en een 

neustest. Deze les is voorpret voor het planten van het “binnenbos”. In de nieuwsbrief van februari 

hebben wij u hier d.m.v. een bijlage al meer informatie over verstrekt. Deze les was eerder namelijk in 

maart vorig schooljaar gepland, maar i.v.m. de Corona uitbraak helaas niet doorgegaan. Meer 

informatie kunt u vinden in de bijlage.  

Uitstel schoolreis en excursies 

Volgens onze planning zou de schoolreis ook dit jaar in het begin van het schooljaar plaatsvinden. 

Zoals u zult begrijpen hebben we besloten om i.v.m. de maatregelen rondom Corona dit voorlopig uit 

te stellen en later in het schooljaar hier een geschikte datum voor te kiezen. Ook het gezamenlijk op 

stap gaan voor excursies stellen we voorlopig uit. 

Jaarlijkse feesten 

In een schooljaar hebben we de gebruikelijke feesten zoals: Sinterklaas, kerstmis, enz. Gezien de 

Corona maatregelen zullen we steeds voorafgaand aan elk feest de situatie bekijken en u verder 

hierover informeren. 

Hulpouders 

Helaas is het door de Corona maatregelen lastig om de hulp van ouders in te zetten. Dit jaar zullen we 

dan ook de inzet voor de werkgroepen niet inventariseren. Voor de kook -en natuurouders geldt dat 

we gebruik willen maken van vaste ouders. Hiervoor nemen de leerkrachten zelf contact op met de 

vaste begeleiders hiervan. 

Daarnaast zijn we nog opzoek naar ouders die lid willen worden van de ouderraad en/of 

medezeggenschapsraad. Mocht u hier interesse voor hebben wilt u dit dan latenweten via 

meidoorn@omnisscholen.nl  

Fruit als tussendoortje 

Om tien uur hebben de kinderen voor ze naar buiten gaan de gelegenheid voor een gezond 

tussendoortje. Op woensdag, donderdag en vrijdag dient dit naast iets te drinken uit iets van groente 

en/of fruit te bestaan. 

 
Data komende periode 

Maandag  Voorpretles 

Maandag 5 oktober Dag van de leraar 

Maandag 19 oktober Start herfstvakantie 

Dinsdag 10 november Studiedag (kinderen geen school) 
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