
 
Nieuwsbrief 31-8-2020 
           
Beste ouders/verzorgers, 
 
Schoolreis 
Dit jaar gaan we met alle kindere van onze  school Coronaproof op schoolreis op dinsdag 22 
september. Wat en hoe en waar dat krijgt u binnenkort te horen. Dinsdag 29 september is onze 
reservedatum voor als het heel slecht weer is de 22e. 
 
Klasseavond groep 7/8 
Aan het eind van de Gouden weken heeft groep 7/8 sinds vorig jaar een nieuwe traditie. Een heuse 
klasseavond die zij zelf mogen organiseren en invullen. Deze avond is op vrijdag 24 september in 
school van 19.30 tot 21.30 uur samen met een aantal leerkrachten. 
 
Informatie over de groepen 
Dit jaar kunnen er geen informatie avonden op school plaatsvinden vanwege de Coronamaatregelen. 
Hoe kunnen we u als ouder wel informeren over wat er allemaal in de groepen gebeurd?  
Dit doen we via een presentatie die we u vandaag digitaal toesturen. De leerkrachten sturen u zelf de 
presentatie via Parnassys. 
Heeft u nu vragen over informatie uit deze presentatie dan kunt u die stellen tijdens het 
startgesprek. We hebben de gesprekken verspreid over drie weken zodat we hopen dat er voor 
iedereen een geschikte tijd tussen zit. De gesprekken zijn van 7 t/m 25 september. 
U kunt zich weer inschrijven  voor de gesprekken via Google spreadsheet. Klik op onderstaande link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeMvK_Eh_Kfzjt9varXEL9gMhTkDnVqQU1WiSyXUfUs/e

dit?usp=sharing  

Werkt de link niet; kopieer de bovenstaande link dan naar uw browser. 
In de bijlage van deze mail zit een gebruiksaanwijzing hoe u zich online kunt inschrijven. 
 
De startgesprekken 

Deze week beginnen we met de startgesprekken op school om jullie (nog) beter te leren kennen. 

Voor deze gesprekken trekken we 20 minuten per kind uit. Ter voorbereiding kunnen jullie alvast 

onderstaande vragen thuis bespreken en eigen inbreng is natuurlijk ook van harte welkom. 

Vragen voor het kind: 

- Hoe heb je de eerste weken op school en in je groep ervaren? 

- Ga je met plezier naar school? 

- Vind jij dat je genoeg vriendjes en vriendinnetjes hebt? 

- Wat wil je graag leren? 

- Ga je tevreden naar huis of zijn er nog dingen waarmee je zit als je thuis komt? 

- Wat vertel je thuis over school? 

- Wat doe je graag na schooltijd? 

- Heb je wensen, wat zou je graag anders willen op school en/of in de klas? 

- Wat wil je graag nog aan juf vertellen of vragen? 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PeMvK_Eh_Kfzjt9varXEL9gMhTkDnVqQU1WiSyXUfUs/edit?usp=sharing
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Vragen voor de ouder: 

- Welke indruk heeft u van hoe uw kind school en/of de klas ervaart? 

- Hoe gaat het thuis met uw kind? Zijn er opvallende dingen die u met ons wilt delen? 

- Wat mist u nu u niet meer in school komt vanwege de corona maatregelen? 

- Zijn er dingen die u wilt zeggen waarvan u denkt dat wij ze moeten weten? 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van ‘t Hunnighouwersgat 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 

www.ggdfryslan.nl 
 
 
 
 

 
“Juf Grietje thuis met verkoudheidsklachten toch even digitaal in de groep; Corona 2020” 
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