
Uit de directiekamer  
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief in het jaar 2022. Ook dit jaar sturen we één keer 
per maand deze nieuwsbrief naar u met informatie over allerlei zaken rondom de school. 
Met deze nieuwsbrief proberen we ook het aantal ‘losse’ berichten en mails te voorkomen. 
 
In mijn eerste mail heb ik al de beste wensen voor het jaar 2022 naar alle ouders  
overgebracht. Ondanks alles hoop ik dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken 
voor de kinderen. 
 
We worden nu al weer twee schooljaren geconfronteerd met allerlei beperkende omstan-
digheden vanwege het Coronavirus. Toch slagen we er als team gelukkig steeds in om onze 
schoolontwikkeling en kwaliteit van onderwijs op het gewenste niveau te houden of verder 
te ontwikkelen. Daar gaan we ook voor in dit nieuwe jaar! 
 
De afgelopen periode heeft ons onderwijs aan meer-en hoogbegaafde kinderen weer wat 
extra aandacht gekregen. In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken. Daar kunnen we nu ook nog aan toevoegen dat onze school het INOS 
Keurmerk ‘Specialist’ heeft ontvangen. Voor meer info: 
 https://inos.nl/themas/meer-en-hoogbegaafdheid/ 
 
Ons nieuwe groene schoolplein wordt deze week helemaal afgewerkt. Natuurlijk gaan we 
op een geschikt moment een openingsfeestje vieren. De werkgroep schoolplein is daarover 
in overleg met elkaar. Ook bespreken we in die werkgroep het onderhoud van het plein en 

de rol van de leerlingen daarbij. 
 
In deze nieuwsbrief geen informatie met  
betrekking tot het Coronavirus. Ik stuur u morgen een 
apart mail met de stand van zaken op dit  
moment binnen de school. Ik heb namelijk veel  
gecommuniceerd richting allerlei groepen.  
Morgen zal ik een totaal overzicht geven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Dun 
Directeur 

AGENDA JAN - FEB 
25 + 27  

Adviesgesprekken grp 8 

28 studiedag 

10 + 14 Oudergesprekken 
grp 1 tm 7 (muv grp 3) 

25 Carnavalsviering  

28 tm 04 vakantie  

https://inos.nl/themas/meer-en-hoogbegaafdheid/


 Nieuwtje vanuit de BSO   
   
Wij van Prinsheerlijk 1 kunnen een leuk 
nieuwtje mededelen, we gaan namelijk    
uitbreiden. We krijgen er binnen de  
dobbelsteen een nieuwe ruimte bij.    
   
Dit houdt in dat we in 2022 meer kin-
deren kunnen ontvangen.    
   
Van deze ruimte gaan we een atelier  
maken waar we kunnen timmeren,    
papier-maché, kleien, mozaïeken,  
enzovoort.   
   
We kunnen niet wachten tot we kunnen 
beginnen!   
  
Groetjes,  
  
BSO Team Prinsheerlijk 1  

Nationale voorleesdagen 
 
Woensdag 26 januari starten we de  
nationale voorleesdagen met onze  
traditionele  
"voorlezen in pyjama" ochtend 
De kinderen mogen deze dag in hun  
pyjama en op pantoffels in de klas  
luisteren naar mooie, gezellige of  
spannende verhalen voorgelezen door 
de eigen juf of meneer. Ze mogen ook 
een kleed o.i.d. meenemen om op te 
zitten/liggen/hangen. Vanzelfsprekend is 
de juf/meneer ook te bewonderen in 
slaperige kleding. 
Praktisch gezien is in je pyjama naar 
school gaan natuurlijk te koud. Er wordt 
enige creativiteit van uw kant verwacht, 
maar daar hebben we alle vertrouwen 
in. Voorheen hadden bijvoorbeeld de 
kleuters de pyjama over de normale  
kleding aangetrokken. Mogelijkheden 
genoeg. Tijdens corona moeten juist de 
leuke dingen doorgaan. We hopen de 
26ste veel slaperige kinderen te zien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat een leuke attentie! 
 
Meneer Wim kreeg gisteren van de OV 
en klassenouders een plank met allerlei 
lekkernijen. Dit namens alle ouders,  
omdat hij veel extra kopzorgen heeft de 
laatste tijd. Hij wil iedereen heel erg  
bedanken en geeft aan dat we samen 
gaan volhouden. 
Tevens was er een attentie voor alle  

onderwijsondersteunende medewerkers 

van de school. Ook zij worden steeds 

maar weer ingezet om naast de eigen 

taak de groepen zoveel als mogelijk 

draaiende te houden.  

 

Dank je wel! 

 
 
 

Schoolapp 
 
Wist u dat u ook ziekmeldingen en/of 
verlofaanvragen kunt doorgeven via  
onze schoolapp? 
 
Ook de vrije dagen, schoolvakanties en 
studiedagen zijn op de schoolapp te  
vinden. 
 
Maakt u nog geen gebruik van de school-
app? Meldt u dan snel aan! 
 
Heeft u vragen over de schoolapp of lukt 
het inloggen niet? Mail ons! 
kbssintemaerte_info@inos.nl 
 
 

Gevonden kleding, e.d.  
 
De kast met de gevonden kleding ligt zo 
halverwege het schooljaar weer best vol. 
In de bijlage een overzicht van de  
gevonden spullen. 
Graag via onderstaand mailadres contact 
opnemen. 
kbssintemaerte_info@inos.nl 
 

Bijlage(n) nieuwsbrief: 
 gevonden kleding  
 Flyer JGZ 
 

Volgende Nieuwsbrief: 

Donderdag  17 februari 

mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl
mailto:kbssintemaerte_info@inos.nl

