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Start nieuwe schooljaar
Hartelijk welkom in het nieuwe schooljaar! We hopen dat
iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Vorige week zijn wij
met het team volop bezig geweest om alle spullen op de plek
te zetten en de lessen voor te bereiden.
En nu zit de allereerste schoolweek er al op. We hebben
deze week heel fijn gewerkt in onze groepen.
We kunnen er voorlopig nog niet omheen, Corona blijft
voorlopig nog een rol spelen.
In overeenstemming met de geldende richtlijnen voor het
primair onderwijs kunnen er de komende tijd helaas geen
ouders in school. Wij hanteren binnen school namelijk nog
steeds de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Buiten het
schoolplein kunt u, zoals u gewend was, afscheid nemen van
uw kind.
De afspraken en protocollen die voor de zomervakantie
gemaakt zijn, blijven grotendeels van kracht (zie ook update
20 augustus). Omdat bijna alle kinderen op de basisscholen
niet-immuun zijn (ze zijn immers niet 2 x gevaccineerd),
moeten we goed blijven opletten. Bij een besmetting op
school kan de GGD nog steeds adviseren om een groep of
gehele school in quarantaine te zetten.
Voorlopig is voorzichtigheid dus geboden. Dit geldt voor alle
medewerkers van De Balein, voor de kinderen én voor alle
ouders/verzorgers. In het afgelopen schooljaar hebben we
veel medewerking van ouders/verzorgers ervaren. Daar
rekenen we ook dit schooljaar weer op.
Ondanks de beperkingen wenst het team van De Balein u en
uw kind(eren) een mooi schooljaar toe!

Jaarvergadering ouderraad
Helaas kan vanwege de nog geldende richtlijnen de
geplande jaarvergadering van de ouderraad op dinsdag 7
september geen doorgang vinden. Mochten er
versoepelingen komen dan kijkt de OR naar een ander
moment in het schooljaar wanneer het wel mogelijk is.

Informatieavonden
Onze informatie avonden voor de groepen aan het begin van
het schooljaar gaan ook vanwege het bovenstaande niet
door. De informatie over het reilen en zeilen in de klas
ontvangt u net als vorig schooljaar digitaal. Natuurlijk vinden
wij het erg jammer om aan het begin van het schooljaar niet
iedereen persoonlijk te spreken.

Mochten er na 20 september vanuit het ministerie
versoepelingen komen, dan gaan we kijken naar
mogelijkheden voor ouders om kennis te maken met de
leerkracht en om een kijkje in de klas te nemen.

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.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is kunt u dit telefonisch doorgeven:
0299 671889 (graag voor 8.30 uur) of u stuurt een bericht via
Social Schools.

Verlofaanvragen
Na aanvraag bij de directie van de school, kan deze bij
gewichtige omstandigheden verlof verlenen, zoals
bijvoorbeeld bij:
- Verhuizing
- Huwelijk
- Ernstige ziekte van familieleden
- Ambt-of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
- Begrafenis/ crematie
Zie voor meer info over verlofaanvragen:
https://www.debalein.nl/pg-26346-7101474/pagina/aanvraagformulier_schoolverlof.html

Luizencontrole
We hebben onze eerste luizencontrole onder leiding van de
nieuwe coördinator Marijke van Rooijen (moeder van Justin
in groep 6 en Amber in groep 3) gehouden. Ook deze keer
werd dat buiten gedaan. 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. We rekenen er op dat u de
school op de hoogte brengt als uw kind hoofdluis heeft.

Nogmaals het vakantie rooster voor 2021-2022
Vakantie

Periode

Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022
21-02-2022 t/m 25-02-2022

Goede vrijdag en
Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie (incl.
Koningsdag)

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie·

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Margedagen
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er 2 margedagen vastgesteld,
dagen waarop zij vrij zijn:
•
Vrijdag 1 oktober 2021
•
Vrijdag 17 juni 2022

Pen en etui
Alle kinderen krijgen vanaf groep 3 een etui van school. In
groep 4 komt daar een rollerpen of vulpen 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.

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!

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. Wilt u er op letten dat er niet gefietst
wordt op de stoepen en op het schoolplein?

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.

Leerkrachten ziek
Als een leerkracht ziek is, of Corona gerelateerde klachten
heeft, moeten we er rekening mee houden dat de groep
helaas naar huis gestuurd moet worden. De invalpool van
Blosse is voor een groot deel al ingezet waardoor er
waarschijnlijk geen invaller meer beschikbaar is. Vooralsnog
is dit gelukkig niet nodig geweest, maar mocht dit toch
gebeuren dan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte
gebracht

Studiedagen: Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij:
•
Vrijdag 12 november 2021
•
Vrijdag 18 februari 2022
•
Maandag 4 juli 2022

Gymrooster 2021-2022
Maandag (toestellen) groep:
08.45 - 09.40 groep 3
09.40 - 10.30 groep 7A
10.30 - 11.20 groep 6
11.20 - 12.15 groep 5
13.30 - 14.30 groep 4
14.30 - 15.30 groep 7B
Dinsdag (toestellen) groep:
13.30 - 14.30 groep 8A
14.30 - 15.30 groep 8B
Donderdag (spel) groep:
08.45 - 09.40 groep 7B
09.40 - 10.30 groep 4
10.30 - 11.20 groep 5
11.20 - 12.15 groep 6
13.30 - 14.30 groep 3
14.30 - 15.30 groep 7A
Vrijdag (spel) groep:
13.30 - 14.30 groep 8B
14.30 - 15.30 groep 8A

Hallo allemaal
Mijn naam is Britt Duin, ik ben 21 jaar en woon in Graft.
Misschien heeft u het al gehoord maar ik ben vanaf dit jaar
officieel lid van Team De Balein! Ik heb vorig jaar hier ook
mijn eindstage gedaan en ben daarna met vlag en wimpel
geslaagd. Ik ben echt ontzettend blij dat ik nu mijn eerste jaar
als juf hier mag beleven. Fulltime in groep 8B, fantastisch!
We hebben er al een aantal heerlijke dagen opzitten en ik
geniet echt ontzettend. Dit is uiteindelijk toch waarvoor je die
4 jaar hebt gestudeerd. Ik weet zeker dat de rest van het jaar
ook nog heel veel leuke momenten gaat brengen en ik kijk er
naar uit.
Blijf gezond en tot ziens!

Groep 1-2 B

Kermisspelletjes
De stichting Volksfeesten De Rijp is aan het bekijken of de
kinderspelen dit jaar (op aangepaste wijze) toch door kunnen
gaan. Mocht het door kunnen gaan dan doen wij een beroep
op u met de vraag of u kunt helpen bij de spelletjes. Zodra
we hier meer informatie over hebben, hoort u dit van ons.

Impressie van de eerste schoolweek

Groep 4

Groep 7A

Groep 1-2 A
Groep 7B

Groep 3

Groep 8B

Welkom op school
Jayden van den Berg
Sem de Kroon
Yenz Besseling
Lotte Buijs
Noor Diependaal
Eva Stoop
Jim Duinmaijer
Koen Tol
Vieve Oussoren
Max Dijkstra
Groep 5

Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd!
30-08
31-08
04-09
04-09
05-09
08-09
09-09
11-09
12-09
16-09
20-09
22-09
24-09

Frederique Roodhart
Stijn de Wildt
Roos Slooten
Koen Wickel
Faye Frankfort
Jens Klukhuhn
Sara Twint
Lynn Kleppe
Emma Reijnders
Rover de Jong
Alessandro Jansen
Roos van Geyten
Fleur Groot

Groep 6

Agenda
01-09
02-09
20-09
24-09

Groep 8A

Studiemiddag leerkrachten
Teamvergadering
MR vergadering
Volgend Baleinbericht

