
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag 29 augustus Opening nieuwe schooljaar 08.30u Kinderen 
Dinsdag 30 augustus Luizencontrole 08.30u Luizenteam 

Donderdag 1 september Oud papier wordt gehaald Avond Ouders 

Woensdag 7 september Weekviering 11.30u Iedereen 
Donderdag 8 september Stokstaartjes naar de bibliotheek  Stokstaartjes 

Maandag 12 september Algemene stamgroepouderavond 18.30u Ouders 

 
 
 

   

Welkom terug! 
Vandaag zijn we samen weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat 
iedereen een goede vakantie heeft gehad en voldoende heeft kunnen uitrusten 
om weer fris te beginnen. We zullen allemaal, na een zomervakantie van 6 weken, 
wel weer even moeten wennen aan het ritme van de schoolwerkzaamheden. 
Uiteraard heb ik er alle vertrouwen in dat dit goed zal verlopen. Ik wens iedereen 
een goed schooljaar toe.                Peter Möhlmann

Aanwezigheid Directie 

Met ingang van dit schooljaar zal Peter Möhlmann aanwezig zijn op: dinsdag (hele dag) en 
woensdag / donderdag om de week. Dit zal per week worden gecommuniceerd via het 
Fonkelnieuws. Linda Oude Groeniger zal iedere maandag op school zijn. Ook zal zij 
woensdag om de week aanwezig zijn.  

Algemene stamgroepouderavond 

Op maandag 12 september zal een algemene stamgroepouderavond 
plaatsvinden om 18.30u. Gedurende deze avond krijgt u informatie over 
belangrijke zaken die dit schooljaar aan de orde zijn.  

Nieuwe namen stamgroepen 
Gezien het feit dat we dit schooljaar met driejarige stamgroepen gaan werken, hebben we 
ook enkele namen van de stamgroepen aangepast.  

Naam stamgroep Stamgroepleiding 
Vlindertuin (groep 1 / 2) Juf Paulina 

Bijenkorf (groep 1 /2) Juf Harmke / juf Karina 
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Apenrots (groep 3/4/5) Juf José / juf Paulina 

Pinguinrots (groep 3/4/5) Meester Mark / juf Paulina 

Uilenburcht (groep 6/7/8) Juf Marije / juf Karina 

 

Gymrooster 

Groep Dag 
Apenrots (groep 3/4/5) Dinsdag en vrijdag (10.30 – 11.15u) 

Pinguinrots (groep 3/4/5) Dinsdag en vrijdag (11.15 – 12.00u) 

Uilenburcht (groep 6/7/8) Dinsdag en vrijdag (09.45 – 10.30u) 

 

Jaarkalender 
Ook dit schooljaar zal er weer een jaarkalender uitgegeven worden. Zodra deze binnen zijn, 
zal ieder gezin één exemplaar ontvangen. Voor de schoolgids verwijzen wij u naar onze 
website (www.kristalla.nu).  

Oud papier 
Op donderdag 1 september zal het oud papier aan de zuidkant van Hout weg weer worden 
opgehaald.  
 
Jarig deze week 
29 augustus  Leon Bennink 
31 augustus  Joëlla Levinga 
31 augustus  Fedde Rooks   


