Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen op De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 10 september 2021
Betreft: opstart en activiteitenkalender schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn vorige week gestart met 214 leerlingen, waaronder 20 nieuwe leerlingen. Ook zijn er nieuwe
teamleden gestart, te weten: Marleen Schoo, Isabella Houzarová, Ton Kokje, Sharon Wolf, Helen
Jansen en Emma van Doorn.
We hopen dat de nieuwe leerlingen en de nieuwe teamleden zich snel thuis zullen voelen op De
Evenaar en in het Expertisecentrum.
Deze week hebben de leerlingen een jaarkalender en een brief met betrekking tot belangrijke
gegevens mee naar huis gekregen. Dit jaar zullen we meer brieven via de mail versturen om u op de
hoogte te houden van schoolzaken, zoals deze informatiebrief, de activiteitenkalender en een brief
over fluorspoelen op school.
Wilt u er voor zorgen dat uw juiste mailadres bij de schooladministratie bekend is!
Door de huidige situatie met betrekking tot Corona en de daarbij behorende richtlijnen, kunnen een
aantal activiteiten niet doorgaan.
Voor de maanden september en oktober gaat dit over de volgende activiteiten:
donderdag 9 september clusteravond voor Groen en Luchtblauw gaan niet door en de clusteravond
Wolkenblauw zal online plaatsvinden.
vrijdag 8 oktober
XXL middag. Alle leerlingen zijn in dit geval gewoon om 12.30 uur vrij.
Denkt u er aan om een eventuele BSO en vervoersmaatschappij op de
hoogte te brengen van deze wijziging.
De huisbezoeken kunnen voorlopig ook nog niet plaatsvinden.Wat wel doorgaat zijn de
afstemgesprekken op school.
Deze week ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor de afstemgesprekken, deze
vinden fysiek plaats in de week van 20 t/m 24 september.
Ook dit jaar krijgen de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs (gym en/of
schoolzwemmen). Wilt u voor gymkleding en gymschoenen zorgen.
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Met name gymschoenen worden vaak vergeten, dit zorgt voor vervelende en soms gevaarlijke
situaties.

Voor het bewegingsonderwijs hebben wij de volgende dagen ingeroosterd.
Gymles:
Groen 1:
Groen 2 t/m 7:
Luchtblauw:
Wolkenblauw:
Kangoeroe:

wisselende dagen bewegen in de speelzaal
dinsdag
maandag en donderdag
woensdag en vrijdag
dinsdag en donderdag

Zwemles:
Groen 3 t/m 7: woensdag

We hopen dat wij, samen met u als ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, er een goed en mooi
schooljaar van mogen maken voor onze leerlingen!

Met vriendelijke groet,
Marianne Bookelmann, adjunct cluster Groen
Hanna Wolters, adjunct cluster Luchtblauw
Harmen Rabbers, adjunct cluster Wolkenblauw
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