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september 2022 

Beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn weer fijn begonnen aan een nieuw schooljaar. Bij deze de eerste nieuwsbrief met 
alle bijzonderheden voor de komende periode: 
 
Ouderavond 13 september: 
Op dinsdagavond 13 september is de eerste algemene 
ouderavond. We starten om 19:30 uur samen voor 
informatie van de MR en algemene mededelingen. Daarna 
bent u van harte welkom in de klas(sen) van uw kind(eren). 
U krijgt informatie over de jaargroep van uw kind en voor 
de ouders van groep 8 is er extra informatie over de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Volgende week ontvangt u een uitnodiging via Schoudercom waarmee u zich 
op kunt geven. Graag tot dan! 
 
Schooltijden: 
Zoals u misschien al gemerkt of gehoord heeft, hanteren alle SKOLO scholen dit jaar een 5 
gelijke dagen rooster. Dit betekent dat de leerlingen van de Verrekijker iedere dag tot 
14:00 uur naar school gaan. Onze schooltijden blijven ongewijzigd, waardoor er minder 
verkeersdrukte is bij het ophalen van uw kind(eren). 
Wilt u erop letten dat kinderen `s morgens vanaf 8:15 uur het gebouw in mogen en we 
direct om 8:30 uur starten met de lessen? Het is fijn als iedereen op tijd aanwezig is. Bij 
voorbaat dank. 
 
PBS Focusweken: 
Wij werken al een aantal jaren met PBS, Positive Behaviour Support. Hierin worden alle 
gedragsverwachtingen gekoppeld aan de waarden van onze school. 
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Voor iedere waarde is er komend schooljaar een focusweek gepland, waarin we extra 
lessen en activiteiten organiseren rond deze waarde. In de week van 19 t/m 23 september 
is dat de waarde PLEZIER. De planning ziet er als volgt uit: 
 

maandag 19 sept Alle leerlingen mogen verkleed naar school. Trek lekker aan wat je 
zelf wilt of doe je haar lekker gek! Er is een traktatie en leuke 
activiteiten in de groep. 

dinsdag 20 sept Extra sport en spel met een stormbaan en een springkussen. 
 

woensdag 21 
sept 

Ontbijt op school. Kinderen maken een ontbijtdoos voor elkaar 
(extra informatie volgt) 

donderdag 22 
sept 

Creatieve middag met een breed aanbod van ouders en leerkrachten 
(uitnodiging volgt) 

vrijdag 23 sept Op schoolreis! 
 

 
We maken er samen een extra plezierige week van! 
 
Samen naar school klas: 
Na de zomervakantie is ook de Samen naar Schoolklas van start gegaan. Deze groep heet 
de Rupsen en er zitten nu 2 kinderen. We zijn nog druk bezig met de inrichting op basis 
van subsidie van de NSGK. Na de herfstvakantie zal de klas officieel geopend worden. Kom 
gerust een kijkje nemen als u uw kind komt brengen of op de ouderavond van 13 
september. 
 
Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in 
Schoudercom 
 

maandag 12 sept Studiedag team – alle leerlingen vrij 
 

dinsdag 13 sept 19:30 uur eerste ouderavond alle groepen 
 

maandag 19 sept Verkleeddag 
 

woensdag 21 sept Ontbijt op school – ontbijtdozen mee 
 

vrijdag 23 sept Schoolreizen groep 1 t/m 7 
groep 8 vrij 

10 okt Studiedag team – allee leerlingen vrij 
 

11 t/m 14 okt Studiereis team Londen – alle leerlingen vrij 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Team de Imenhof 


