
 

Welkom op school 
Na de zomervakantie is het goed om elkaar weer terug te 
zien! We hopen dat iedereen heeft kunnen uitrusten en 
genieten van zijn/ haar vrije tijd. Het team heeft vorige week 
hard gewerkt om weer helemaal klaar te zijn voor de nieuwe 
start. Een nieuw schooljaar is altijd weer even wennen: 
nieuwe leerkrachten, soms een andere groepssamenstelling, 
een ander lokaal. We besteden de eerste weken daarom 
extra aandacht aan de omgang met elkaar en het maken van 
afspraken. We vinden het belangrijk dat iedereen zich ‘thuis’ 
voelt op De Balein. Het team wenst de kinderen en de 
ouders een mooi nieuw schooljaar.  
 
Wegbrengweek 
De eerste week mochten alle ouders hun kind(eren) naar 
hun nieuwe lokaal en nieuwe juf of meester brengen. We 
hebben het als positief ervaren. Die reacties kregen we ook 
terug van u. Vanaf volgende week gaan alle leerlingen weer 
zelfstandig naar binnen en komen er geen ouders meer in de 
school en op het plein. We houden u op de hoogte over de 
volgende wegbrengweek.  
 
Ziekmelden 
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen, omdat 
het ziek is. Het is belangrijk om dit tijdig aan de school te 
laten weten anders maken wij ons ongerust. 
Wilt u uw kind vóór 8.45 uur afmelden? Wij kunnen dit dan 
op tijd invoeren in de absentenadministratie. Wanneer een 
leerling niet wordt afgemeld, neemt de leerkracht zo spoedig 
mogelijk contact met u op. Als een kind regelmatig te laat 
komt, worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een 
gesprek.  
 
Bezoek aan dokter, tandarts en andere 
hulpverleners   
Soms komt het voor dat uw kind onder schooltijd naar de 
dokter, tandarts of een andere specialist moet. Wij vragen u 
om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te 
plannen. Als het echt niet anders kan, wilt u dan van tevoren 
aan de leerkracht van uw kind laten weten, wanneer uw kind 
afwezig zal zijn. Wij verwachten dat u uw kind komt halen als 
het tijd is om van school te vertrekken.   
Als u het goed vindt dat uw kind in de bovenbouw alleen 
naar huis gaat, dan houdt uw kind zelf de tijd in de gaten en 
brengt u van tevoren de leerkracht schriftelijk op de hoogte 
van uw toestemming. 

Pen en etui 
Alle kinderen krijgen vanaf groep 3 een etui van school. In 
groep 4 komt daar een rollerpen bij. Het is de bedoeling dat 
deze items mee gaan tot en met groep 8. Mocht een pen of 
etui kapot gaan door onvoorzichtig gedrag, dan kan er een 
nieuw exemplaar op school aangeschaft worden voor €5,- 
per stuk. Het is niet de bedoeling dat er van huis uit een 
nieuwe pen of etui wordt meegenomen. 
 
Luizencontrole  
We hebben onze eerste luizencontrole 
onder leiding van Marijke van Rooijen 
gehouden. Als in een klas hoofdluis 
geconstateerd wordt, zal er na een week 
weer gecontroleerd worden. Dit gebeurt 
ook in de klas waar broertjes/zusjes 
zitten. Ook ontvangt de betreffende 
groep hierover een bericht via Social 
Schools. Om het probleem beheersbaar 
te houden, vragen wij of u uw kinderen 
zelf ook regelmatig wilt controleren en behandelen/kammen 
als dat nodig is! Vooral goed kammen is erg belangrijk. Om 
verspreiding te voorkomen rekenen we er op dat u de school 
op de hoogte brengt als uw kind hoofdluis heeft.  
 
Informatieavonden 
Ook dit schooljaar houden wij de informatieavonden in 
combinatie met de OR-jaarvergadering.  
 
De OR- jaarvergadering en de informatie avonden vinden 
plaats op dinsdag 13 september 2022. 
De indeling is als volgt: 
Informatie avond groepen 1 t/m 4 19:00 tot 19:45 uur 
OR-jaarvergadering  20:00 tot 20:45 uur 
Informatie avond groepen 5 t/m 8 20:50 tot 21:30 uur 
 
U kunt tijdens de informatie avond kennis maken met de 
leerkracht. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Voor 
een persoonlijk gesprek dat langer duurt, kunt u het beste 
een afspraak met de leerkracht maken.  
Wij rekenen op uw komst! 
 
Rapporten weer mee naar school 
Wij vragen u om het rapport van uw kind(eren) in te leveren 
bij de leerkracht. Hartelijk dank voor de medewerking 
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Gymrooster 2022-2023 
Dinsdag (toestellen) groep: 
08.45  - 09.40  - - - - 
09.40  - 10.30 groep 5 
10.30  - 11.20 groep 6 
11.20  - 12.15 groep 3 
13.30  - 14.30 groep 4 
14.30  - 15.30 groep 7 
13.30 -  15.30 Taalklas (grote zaal) 
 
Woensdag (toestellen) groep: 
10.30 - 11.30 groep 8B 
11.30 - 12.30 groep 8A 
 
Donderdag (spel) groep: 
08.45 - 09.40 groep 7 
09.40 - 10.30  - - - - -  
10.30 - 11.20 groep 4 
11.20 - 12.15 groep 5 
13.30 - 14.30 groep 3 
14.30 - 15.30 groep 6 
13.30-  15.30 Taalklas (grote zaal) 
 
Vrijdag (spel) groep: 
13.30 - 14.30 groep 8B 
14.30 - 15.30 groep 8A 
 
Denkt u er aan dat uw kind gympjes in de juiste maat mee 
heeft en iedere keer een schone handdoek om te gebruiken 
na het douchen. (vanaf groep 5) 
 
De groepen 1 en 2 gymmen in de speelzaal op school. 
 
Nogmaals vakantierooster 2022-2023 
  
Vakantie  Periode   
Eerste schooldag  29-08-2022  
Herfstvakantie       17-10-2022 t/m 21-10-2022  
Kerstvakantie         26-12-2022 t/m 06-01-2023  
Voorjaarsvakantie  27-02-2023 t/m 03-03-2023  
Goede vrijdag en 
Pasen  

07-04-2023 t/m 10-04-2023  

Meivakantie (incl.  
Koningsdag)  

24-04-2023 t/m 05-05-2023  

Hemelvaart   18-05-2023 t/m 19-05-2023  
Pinksteren  29-05-2023  
Zomervakantie·   24-07-2023 t/m 01-09-2023   
  
Margedagen (De groepen 1 t/m 4 zijn deze dagen vrij)  

 Vrijdag 23 september 2022  
 Vrijdag 23 juni 2023  

  
Studiedagen (Alle leerlingen zijn deze dagen vrij)  

 Vrijdag 18 november 2022  
 vrijdag 24 februari 2023   

maandag 10 juli 2023   
 
 
 

Wilt u er op letten dat: 
Uw kind naar het toilet is geweest voordat het ’s morgens en 
’s middags naar school komt? Het is fijn als er bij aanvang 
van de les niet direct al kinderen naar de wc moeten.  
 
Fietsenrekken 

De kinderen uit de groepen 1 t/m 
4 zetten hun fiets in het rek op 
het schoolplein naast de 
‘kleuterschuur’. De kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8 zetten hun 
fiets in het rek achter het 
‘school’ voetbalveld. De fietsen 
mogen dus niet worden 
neergezet voor de grote 
hoofdingang van het gebouw. 

Deze plaatsen zijn bedoeld voor de mensen die de 
bibliotheek bezoeken. Wilt u er op letten dat er niet gefietst 
wordt op de stoepen en op het schoolplein? 
 
Impressie van de eerste schoolweek 
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Bericht van de Rijper ijsclub 
 

 
 
 
 
 
 

Welkom op school 
Cas de Kroon 
Zara Salm 
Tamara Dekker 
Joëlle Krul 
Louise van der Putten   
Sasha Balanovska 
Mtvii Bondyriev 
Yeysei Bondyriev 
Kyylo Holusiak 
Matvii Kyrpyta 
Danil Kyrpyta 
 
Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
04-09 Roos Slooten  
04-09 Koen Wickel  
05-09  Faye Frankfort 
08-09  Jens Klukhuhn  
09-09  Elton Stolk  
09-09  Sara Twint 
11-09  Lynn Kleppe  
12-09  Emma Reijnders 
16-09  Rover de Jong  
16-09  Kira Pishchanska  
20-09  Alessandro Jansen 
24-09  Fleur Groot  
25-09  Yara van den Brink  
26-09  Joep Kost  
26-09  Nora van Zonneveld  
28-09  Mick Duinmaijer  
29-09  Jill Oud  
29-09  Joas Schrama  
30-09  Robin Mulder 
 
Agenda 
08-09 Teamvergadering 
13-09 Informatieavond groepen 1 t/m 4: 19.00 uur 
13-09 Jaarvergadering Ouderraad: 20.00 uur 
13-09 Informatieavond groepen 5 t/m 8: 20.50 uur 
15-09 Kermisspelletjes groepen 3 t/m 8 
16-09 Draaimolen kermis, groepen 1 en 2 
23-09 Margedag, groepen 1 t/m 4 vrij 
26-09 MR vergadering 
30-09 Volgend Baleinbericht 
 

             
We wensen iedereen een heel fijn en goed 
schooljaar! 


