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Beste ouder/verzorger, beste leerling,  
 

Informeren over schoolse zaken doen we maandelijks middels de 

nieuwsbrief en regelmatig via Social Schools. Hierop staat ook de 

jaaragenda. Deze agenda wordt komende week aangevuld. Op onze website 

www.gevers.pcsv.nl leest u uitgebreidere info, zoals onze schoolgids. Is uw kind ziek? 

Dan vragen we u om ons telefonisch op de hoogte te stellen. U kunt ook voor of na 

schooltijd inspreken. Ons nummer is 071-5612497  

Brengen en halen  
Aanstaande maandag kunt u even meelopen. We vragen u dan slechts kort in de gang 

te blijven, zodat de leerkracht op tijd kan starten.   

Voor de rest van het schooljaar hanteren we de volgende werkwijze bij het brengen en 

halen. We verwachten alle kinderen voor 8.25u op school. U neemt afscheid voor of 

bij het hek, of u loopt nog even mee op het schoolplein.   

Voor de kleuters gaat de deur om 8.20u open. De Kikkers en Dolfijnen gaan via de 

voorzijde van het gebouw naar binnen. De Vlinders gaan via de achterzijde naar 

binnen. Ophalen is voor alle kleuters aan de voorzijde van het gebouw.  

Bij de kleuters kunt u de eerste maand mee de gang in om daar afscheid te nemen. 

Om 8.30u starten de lessen en verwachten we dat er geen ouders meer in de gangen 

aanwezig zijn. Na deze periode verwachten we dat uw kind afscheid neemt bij het hek. 

Voor noodgevallen kunt u altijd even meelopen naar binnen. Vanaf groep 3 lopen de 

leerlingen in rij met de groepsleerkracht naar binnen.  

Schrijfgerei  
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een etui van de school. Ook voorzien we in pennen, 

(kleur)potloden, etc. De laatste jaren zien we soms een wildgroei aan schrijfgerei wat 

wordt meegenomen naar school. Dit schooljaar zullen we dit beperken en 

ontmoedigen. We vragen uw kind dus om geen eigen tekenspullen mee te nemen naar 

school. We hebben meer dan genoeg        

Uitnodiging: informatieavond woensdag 31 augustus 
Een officiële uitnodiging volgt nog, maar hier alvast een safe the date: woensdag 31 

augustus is er een informatieavond voor alle ouders. De avond is in tweeën gedeeld;   

19.00u – 20.00u Themabijeenkomst over ‘’Media en opvoeden’’  

20.00u – 20.30u Kennismaking en informatie in de groepen bij de leerkracht.  

We hopen u deze avond te ontmoeten om nader kennis te maken en elkaar samen te 

spreken. Aanmelden hoeft niet. Afmelden bij verhindering wordt op prijs gesteld. U 

kunt dit aangeven bij de groepsleerkracht.   

 

http://www.gevers.pcsv.nl/
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Gymrooster  
Dagen Tijden Groep Wie geeft les? Plaats 

 

Dinsdag 10.30u – 11.00u  Vlinders Meester Nico Speelzaal 

11.00u – 11.30u Dolfijnen 

11.30u – 12.00u Kikkers 

12.45u – 13.30u Groep 3 Vliethorst  

13.30u – 14.15u Groep 4 

Woensdag 08.30u – 09.10u Groep 5 Meester Ruud / 
meester Harald 

Vliethorst 

09.10u – 09.50u Groep 3 

09.50u – 10.30u Groep 4 

10.30u – 11.10u Groep 6 

11.10u – 11.50u Groep 7 

11.50u – 12.30u Groep 8 

Vrijdag 08.30u – 09.15u Groep 7 

09.15u – 10.00u Groep 8 

13.00u – 13.45u Groep 5 

13.45u – 14.30u Groep 6 

 

Kalender  
❖ Woensdag 24 augustus  Hoofdluiscontrole  
❖ Donderdag 25 augustus  Verkeersveiligheidsactie  
❖ Woensdag 31 augustus  Informatieavond alle groepen 
❖ Vanaf 12 september  Startgesprekken groep 3 t/m 8 
❖ Dinsdag 13 september  Schoolreisje groepen 1 t/m 7 
❖ Vrijdag 16 september  Opening schooljaar in Dorpskerk  
❖ Dinsdag 20 september  Informatieavond groep 3 leesonderwijs  
❖ Vrijdag 30 september  Studiedag: alle leerlingen vrij 

Startgesprekken  
Binnenkort ontvangen alle ouders van leerlingen van groep 3 t/m 8 een uitnodiging 

voor een startgesprek met de groepsleerkracht. Bijgevoegd in het Rapportfolio is het 

formulier voor het startgesprek. We verzoeken u vriendelijk om dit komende week 

ingevuld mee terug te geven naar school. In november volgen de startgesprekken met 

de ouders van leerlingen van groep 1/2.   

Tot slot 
De eerste schoolweken staan altijd in het teken van het maken van een nieuwe start. 

Voor veel kinderen een spannende tijd. We investeren daarom de komende periode 

extra in het leren kennen van de kinderen, de school- en groepsregels, het terugkomen 

op gemaakte afspraken, energizers voor tussendoor en coöperatieve opdrachten.  

Wanneer u vragen of zorgen hebt over uw kind, schroom dan niet en neem tijdig 

contact op. Dit kan met de groepsleerkracht, maar bijvoorbeeld ook met de intern 

begeleider (marti.jonkbloed@gevers.pcsv.nl) 

mailto:marti.jonkbloed@gevers.pcsv.nl

