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Doorschuifmiddag 8 juli 

  

Op deze middag gaan alle kinderen van groep 2 t/m 7 een kijkje nemen in hun nieuwe groep. 

Ook de kinderen uit de instroomgroep gaan doorschuiven. Ze maken kennis met hun nieuwe 

groep en de nieuwe leerkracht en de meeste kinderen gaan naar hun nieuwe lokaal. Uw kind 

zal om 14.00u vanuit zijn/haar nieuwe groep naar buiten komen. Dat kan voor sommige 

kinderen betekenen dat ze een geheel andere uitgang gaan nemen of uit een ander gebouw 

komen. Houdt hier rekening mee. Op de plattegrond hieronder kunt u zien uit welk 

lokaal/gebouw uw kind komt vanuit de doorschuifmiddag zodat u ongeveer weet waar u moet 

gaan staan wanneer u uw kind ophaalt. Let op: dit is niet per se het lokaal waar uw kind 

volgend jaar komt te zitten. Dit wordt voor u t.z.t. nog aangegeven in de nieuwsbrief. 

 

Lokaalindeling doorschuiven 

HOOFDGEBOUW   
1  José/Roel      

2  Annemarie/Esther     

3  Faisca/Sanne     

4  Diana     

5  Marja     

6  Marieke G.     

7  Dorita/Sylvia     

9  Jeroen     

11  Hilde/Lizzy(Willeke)    

12  Karin     

13  Janneke/Verolien     

14  Diny/Lizzy(Willeke)     

15  Annemiek/Marianne     

16  Kelly/Kim     

19  Anke/Sylvie     

20  Donja/Lisette     

21  Rutger/Lisette    

24  Martine/Esther     

25  Marga/Marianne     

26  Eline     

27  Anouk/Natascha     

BSO  Lizzy(Willeke)/Monique    
  

 

http://www.trinoom.nl/


 

DE BRINK   
0.1     

 

0.2  Linsay/Anouk  

0.3  Marlies/ Henk  

1.1  Ans  

1.2  Vera/Desley 

1.3  Manon/Audrey 

1.4  Romy/Desley   

1.5  Marieke R./Romy 

1.6  Marina/Faisca 

1.7  Susan  

1.8  Nicole/Audrey  
   
  

De leerkrachten van groep 2, 3 (jaarklas en Montessori) en 3/4 Montessori op 

de Diemewei lopen met de groep mee naar buiten.   

   

De leerkrachten van de Brink lopen even met de klas mee naar beneden. De leerkrachten van 

de groepen 4 en 5 zullen de kinderen naar het schoolplein brengen. U kunt uw kind dan bij het 

schoolplein (buiten het hek!) ophalen.   

Groepsindelingen nieuw schooljaar 

Vandaag ontvangt u via de mail een link met daarin de groepsindelingen voor het nieuwe 

schooljaar. Het is mogelijk dat de link niet werkt op een mobiele telefoon. Open hem dan op 

een laptop/computer. 

Deze link verloopt na drie weken.  Link naar groepsindeling  

Thuis inlog Basispoort gaat veranderen 

De manier van inloggen voor leerlingen thuis bij Basispoort verandert per 23 juli 2021. 

Inloggen met een mailadres van de ouders is niet meer mogelijk. 

In het begin van het nieuwe schooljaar zal de leerkracht u op de hoogte brengen van de 

veranderingen. 

Combinatie kleutergroep jaarklas-Montessori 

Komend schooljaar wordt de kleutergroep van Annemiek/Marianne een combinatiegroep 

waarin Montessori- en jaarklaselementen hand in hand worden aangeboden. Op deze manier 

groeien we in schooljaar 2022-2023 door naar vier jaarklas kleutergroepen. 

De ouders van de kinderen die in deze groep zitten en/of starten zijn hier al over ingelicht. 

Verhuizing groepen 3 Jaarklas 

 Vanaf volgend schooljaar zullen de groepen 3 van de Jaarklasstroom op de Brink gevestigd 

zijn. Met deze wijziging zitten de groepen 3 t/m 8 van de Jaarklas in één gebouw. Inmiddels 

zijn de betreffende ouders hierover geïnformeerd. 

Oranje = lekker anders Dag Week 

Beste Lekker Anders Dag-Fan, 

 

Van 5 tot en met 9 juli vieren we de Oranje=Lekker Anders Dag Week bij jullie op school! 

We nodigen ALLE leerlingen, leerkrachten, conciërges, ouders, schooldirecteuren uit om in die 

week minstens één keer, in het oranje, anders naar school te komen en daarbij een oranje 

outfit aan te trekken.  

https://kansenkleur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/henk_van_deelen_kansenkleur_nl/EQZdvTzNnxtIveEVW_Lr4TcBO4mLEQb3l0tt5yqcrJFIcg?e=YQF5Zf


Er staat ook een spannende foto opdracht klaar voor alle fans! Ga naar 

www.lekkerandersdag.nl voor meer informatie!  

Groeten! 

Lekker Anders Dag-team 

  
 

 

 

• Zomeractie van de Online Bibliotheek 

In plaats van de Vakantiebieb app (waarin een selectie e-books 

stond) kunnen kinderen dit jaar van 1 juli tot en met 31 

augustus 2021 zonder bibliotheeklidmaatschap kiezen uit alle e-

books en luisterboeken van de Online Bibliotheek. Met een speciaal 

account mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken lenen met een 

leentermijn van 3 weken per boek. Op 31 augustus stopt dit 

account automatisch. 

 

Dit is natuurlijk heel interessant voor kinderen die nog geen lid kunnen zijn van de 

bibliotheek. Maak de ouders hierop attent! 

 
 

 De Eerste Stap 
 

http://www.lekkerandersdag.nl/

