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September 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers. 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
We hopen, dat u een fijne vakantie hebt 
gehad. 
We vinden het fijn, dat we weer met de 
kinderen aan het werk kunnen gaan. 
 
Voor het komende schooljaar zullen we bij 
iedere activiteit, informatieavond of ander 
oudermoment binnen de school bekijken wat 
wel en niet mogelijk is binnen de gestelde 
regels. U wordt hier steeds zo goed mogelijk 
over geïnformeerd. We streven er telkens 
naar om dit in een zo vroeg mogelijk stadium 
te doen, maar realiseren ons ook, dat dit niet 
altijd mogelijk is. We hopen hiervoor op uw 
begrip.  
De schoolreis voor groep 1 t/m 7 en het 
schoolkamp voor groep 8 staan vooralsnog 
gepland voor juni 2021. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
We vinden het fijn, dat er weer veel kinderen 
zijn gestart op onze school. 
Groep 1-2 Beren: Vajèn van der Pijl en Abel 
Voermans; 

Groep 1-2 Vossen: Sanne van Rijnsoever, 
Luke Horsman en Tijn Bergakker; 
Groep 3: Roos Mostert, Evi en Tim Bodenstaff; 
Groep 4: Rani Hollart en Ruben Vlietstra; 
Groep 6: Sem Bodenstaff, Alina Bokaid en 
Olivia Swart; 
Groep 7: Stan van der Linde en Diederik 
Muijen; 
Groep 8: Ilja de Ridder en Arasti Rasho. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

INFORMATIEAVONDEN 
De betreffende data en tijden staan vermeld 
op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  
We gaan de informatie aanbieden via een 
vergadering in Teams.  
De vergadering zal per groep worden 
opgenomen. Als u niet in de gelegenheid bent 
om aan te sluiten op de vastgestelde dag en 
tijd, kunt u het terugkijken. 
U heeft toegang met de gegevens van uw 
kind.  
Als uw kind dit schooljaar is gestart, krijgt u 
van de groepsleerkracht de inloggegevens. 
 

KOFFIEMOMENTEN 
In verband met de Coronamaatregelen, 
kunnen we deze activiteit, voorlopig, niet door 
laten gaan. 
 

LUIZENCONTROLE 
Ook de controle op luizen kan voorlopig niet 
doorgaan. 
We vragen u om zelf goed te controleren. 
Binnenkort krijgen de kinderen een foldertje 
mee. 
 

GROEP 1/2  
Vraag aan alle ouders, die een kind in groep 1 
of 2 hebben: wilt u op alle bakjes, bekers en 
pakjes de naam van uw kind schrijven? 
 

BERICHT VAN DE TALENT ACADEMY 
Wat hebben we een leuke dag gehad in het 
Dorpshuis op woensdag 26 augustus, De hele 
dag waren er proeflessen van het KunstAtelier 
en de Theaterschool voor alle kinderen in 
Hoef & Haag en Hagestein.  
 
Vind jij het ook zo leuk om op het podium te 
staan of om de kunstenaar in jezelf te 
ontdekken? Nou, dan ben je bij De Talent 
Academy precies op de juiste plek! Alle lessen 
die hieronder benoemd staan vinden plaats op 
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• 5 jaar onderhoud en service 
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woensdagmiddag in het Dorpshuis vanaf 16 
september 2020 en zijn voor iedereen van 
groep 1 tot en met groep 8. Nieuwsgierig 
geworden en wil je meer informatie of direct 
inschrijven? Ga naar 
www.DeTalentAcademy.nl  
De Theaterschool  
Onder begeleiding van een professional uit 
het vak leer jij de fijne kneepjes van het 
toneelspelen. Wees niet bang, je hoeft geen 
ervaring te hebben om mee te spelen tijdens 
onze lessen. De Kunstcoach zoekt samen met 
jou naar jouw acteertalent en de rol die het 
best bij je past. 
Het KunstAtelier   
Houd jij van tekenen, schilderen en mooie 
dingen maken op papier? Dan is het 
KunstAtelier iets voor jou! Onder begeleiding 
van een professionele Kunstcoach leer jij om 
alle creativiteit die in je hoofd zit op papier te 
zetten! 
Locatie: Dorpshuis de Biezen, Hagestein. 
En waarom kiezen? Geef je op voor beide 
lessen! Dit kan via  
www.DeTalentAcademy.nl/events/proeflesse

nhoefenhaag  

 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
De eerste drie weken van het nieuwe 
schooljaar informatieavonden 

– Maandag 7 september - groep 1-
2 Vossen en Beren van 20.00 – 20.45 
uur;  

– Dinsdag 8 september – groep 6 van 
19.00 – 20.00 uur;  

– Donderdag 10 september – groep 
7 van 19.00 – 19.45 uur;  

– Maandag 14 september – groep 3 van 
19.30 – 20.15 uur;  

– Dinsdag 15 september – groep 5 van 
19.30 – 20.15 uur;  

– Woensdag 16 september – groep 8 
van 19.30 – 20.30 uur; 

– Donderdag 17 september – groep 4 
van 19.30 – 20.15 uur.  

Dinsdag 22 september  
– Zapp Kids Top 20 voor de kinderen 

van groep 6 t/m 8. 
Woensdag 30 september 

– Start Kinderboekenweek. 
Woensdag 7 oktober 

– Studiedag, omdat de Paardenmarkt 
niet doorgaat. De kinderen zijn vrij. 

Maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober 
– Herfstvakantie. 

Maandag 26 oktober 
– Clusterstudiedag, de kinderen zijn vrij. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
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