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Het team van de OBS Bijvanck
wenst alle kinderen en ouders een
heel mooi en leerzaam schooljaar
toe.
Wij hebben weer zin om het nieuwe
schooljaar te beginnen en zijn blij
om maandag alle kinderen weer op
school te mogen verwelkomen.
Regels/richtlijnen m.b.t. corona
De anderhalve meter afstand blijft
gehandhaafd.
Kinderen die verkouden zijn mogen
wel weer naar school. Blijft u wel
alert op eventuele klachten.
Brengen en halen
Alle leerkrachten staan om 8.15 uur
op het schoolplein.
Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de
kinderen naar binnen.
Alleen de kinderen van groep 1/2
kunnen vanaf 8.15 uur al de klas in.
Ouders
Het zou fijn zijn wanneer we u als
ouders weer in school kunnen
verwelkomen, maar dit moeten we
nog beperken gezien de richtlijnen
en is alleen op afspraak.
Wij verwelkomen u vanaf
aanstaande maandag weer op het
schoolplein.
Wel vragen we u om de anderhalve
meter afstand tot andere
volwassenen te houden en na het
brengen/halen direct het
schoolplein weer te verlaten.
Ziekmeldingen kunnen vanaf 8.00
uur telefonisch doorgegeven
worden 035-5233534
Aanwezigheid directie
Bianca de Saegher-Dop is de
locatiedirecteur van de OBS
Bijvanck. Zij is werkzaam op
maandag, woensdagochtend,
donderdag en vrijdag en per mail te
bereiken op directie@obsbijvanck.nl
Lydia Ootjers is
meerscholendirecteur van de OBS
Bijvanck, de OBB te Blaricum en ook
werkzaam op het bestuurskantoor.
U kunt Lydia per mail bereiken op
l.ootjers@talentprimair.nl
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Informatieavond
De informatieavonden voor alle groepen
zijn op school en vinden plaats in de
aula. U vindt het rooster hiernaast, bij
de belangrijke data.
Startgesprekken
De startgesprekken zijn in de week van
13 september en zijn op school. U krijgt
nog bericht over wanneer u zich via
Social Schools kunt inschrijven.
Gymrooster

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Nr. 1

groep 3, 4, 5
groep 6, 7, 8
groep 4, 5
groep 6, 7, 8
groep 3

Fruitdagen
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn
fruitdagen. Wilt u deze dagen uw
kind(eren) fruit meegeven als tienuurtje.
Social Schools
Via Social Schools houden we u op de
hoogte van de ontwikkelingen op school
en van de specifieke groepen. Mocht u
nog geen Social Schools account
hebben, stuur dan een mail naar Bianca;
directie@obsbijvanck.nl .
Ouderkalender
Komende week ontvangt u de
ouderkalender waarin activiteiten en
bijzonderheden voor dit schooljaar
staan. De activiteiten worden ook in de
agenda van Social Schools geplaatst.
Oproep pleinwacht
Wie vindt het leuk om wekelijks een half
uur of uur op school te helpen tijdens de
buitenspeelpauze van de kinderen?
U kunt zich opgeven voor een half uur
van 11.45 – 12.15 uur of 12.15 – 12.45
uur. Een uur zou nog mooier zijn, dit is
van 11.45 – 12.45 uur.
U kunt zich opgeven voor 1 dag of
meerdere dagen in de week.
De overblijf is op ma/di/do/vr. Op
vrijdag is er alleen overblijf van 12.15 –
12.45 uur.
U kunt uzelf aanmelden per mail;
directie@obsbijvanck.nl

BELANGRIJKE DATA
23 augustus
Eerste schooldag
6 september
19.00 – 19.45 informatieavond groep 7
20.00 – 20.45 informatieavond groep 5
7 september
19.00 – 19.45 informatieavond groep 3
20.00 – 20.45 informatieavond groep 4
8 september
19.00 – 19.45 informatieavond groep 1/2
9 september
19.00 – 19.45 informatieavond groep 6
20.00 – 20.45 informatieavond groep 8
13 september
Schoolfotograaf
13 t/m 17 september
Startgesprekken groep 1-8
24 september
Studiedag groep 1 t/m 3, kinderen vrij
6 t/m 17 oktober
Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’
18 t/m 22 oktober
Herfstvakantie

Vakantierooster 2021-2022
Herfst
18 t/m 22 okt.
Kerst
27 dec. t/m 7 jan.
Voorjaar
21 t/m 25 feb.
Pasen
15 t/m 18 apr.
Mei
25 apr. t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomer
18 juli t/m 26 aug.
Studiedagen
24 september
25 oktober
21 januari
14 april
24 juni

groep 1 t/m 3
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Vrije middag groep 5 t/m 8
Vrijdag 3 dec. vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 24 dec. vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 15 juli vanaf 12.00 uur vrij
Bijlagen:
• Brief gymkleding
• Brief bestuur Talent Primair
nieuw schooljaar

