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Algemeen  
Vanaf donderdag 1 september ben ik interim – directeur op de Frissel. Gisteren was mijn eerste 
werkdag. Gisterochtend heb ik kennisgemaakt met een aantal ouders die ik tegenkwam op het 
schoolplein. Ik ben de dag begonnen met mezelf in alle groepen voor te stellen. Alle kinderen weten 
nu dat ik meester Gijs heet en de volgende maand 60 jaar hoop te worden. De jongens en meisjes die 
in de zomervakantie jarig waren, heb ik gefeliciteerd. De kinderen die in de komende tijd jarig zijn, 
mogen even een bezoek aan mij brengen om een verjaardagpraatje te houden. 

 
Vanaf vandaag ben ik ook verantwoordelijk voor de meester G. Propschool in Lochem. Wekelijks zal ik 

twee dagen in Veenwouden en drie dagen voor de school in Lochem werken. De dagen zullen per week 

verschillend zijn. Op dit moment is duidelijk dat ik in de maand september in ieder geval op dinsdag 6, 

donderdag 8, dinsdag 13, maandag 19, woensdag 21 en donderdag 28 september voor de Frissel in 

Veenwouden actief zal zijn.  

Vanuit de school mag ik u mooi nieuws vertellen. Juf Rosa is zwanger en is samen met haar vriend heel 

blij en dankbaar. Wij zijn dat met hen en hopen dat alles voorspoedig mag gaan. Het betekent wel dat 

we de juf een tijdje zullen gaan missen. De komende tijd gaan we op zoek vervanging. We houden u 

op de hoogte van de vorderingen. 

Gijs van den Brink 

Aktueel     Actueel    News             
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Corona update  
Hier en daar horen we van volwassenen/kinderen die Corona hebben. Zullen we met elkaar heel 
alert blijven op de mogelijke verspreiding van het hardnekkige virus? Kinderen met klachten moeten 
thuisblijven. Bij een positieve test moeten kinderen in quarantaine. Als er negatief is getest mag uw 
kind naar school. Wanneer u twijfelt, neem dan gerust contact met ons op. Samen komen we tot een 
goede oplossing. We hopen zo weinig mogelijk hinder van het virus te ondervinden. 

Eerste schoolweek 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Wat vonden we het fijn om jullie als 

ouders en de kinderen in de klas van groep 1 en 2 te mogen ontvangen. In de ochtend hebben we de 

inloop van 8:25 uur tot 8:40 uur. Tijdens de inloop kunnen de kinderen spelen met het materiaal dat 

in hun groepje klaar staat of een andere activiteit die bij hun tafel is klaargelegd. De komende weken 

staan in het teken van elkaar leren kennen. Dit doen we door middel van spelletjes in de groep te 

spelen. We hebben al gewerkt aan de verjaardagskalender en we hebben fijn kunnen spelen in de 

hoeken. Ook konden we deze week heerlijk genieten van het mooie weer. De kinderen hebben 

lekker buiten kunnen spelen. 

 

Startgesprekken 

In de week van 12 t/m 16 september willen we graag weer met 

alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) om tafel voor een 

startgesprek. We maken even nader kennis met elkaar en praten 

over wensen en verwachtingen in het komende schooljaar. De 

kinderen krijgen als voorbereiding een 'praatpapier’ mee naar 

huis, waarvan we vragen of ouders en kinderen dit thuis samen 

invullen. Dit formulier is ook in Parro terug te vinden en kan voor 

12 september worden ingeleverd bij de leerkracht. Wilt u als ouder 

ook met de leerkracht óver uw kind spreken, bijvoorbeeld omdat 

er zorgen zijn over de ontwikkelingen of in de thuissituatie? Neem 

dan even contact op met de leerkracht om een apart moment 

daarvoor te plannen. We hopen op fijne en waardevolle 

gesprekken! 
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Groep 2/3 

Ook dit schooljaar zal er op een aantal momenten in de week een combinatiegroep 2/3 gevormd 

worden. Deze zal vanaf volgende week starten. De kinderen van groep 2 en de kinderen van groep 3 

komen iedere dinsdag en donderdag van 10:30-12:00 in de klas bij juf Wiepie. In de combinatiegroep 

2/3 zullen er taal- en rekenactiviteiten worden aangeboden in hoekenspel en 

circuitvorm. Ook zullen de kinderen hier aan de slag gaan met Veilig Leren 

Lezen en het schrijven.  

Koffie op het plein 

Het koffiemoment met u als ouders laat nog even op zich wachten. We hebben 

gisteren (donderdag 1 september) een datum gevonden waarop iedereen 

zoveel mogelijk aanwezig kan zijn. U bent uitgenodigd voor MAANDAG 19 

SEPTEMBER vanaf 14.00 uur. Deze middag kunt u ook kennismaken met juf 

Annagreet en meester Gijs.  

Data 

 
7 september In de ochtend activiteit dorpsfeest 

Week 37 (12 – 16 september) Startgesprekken 

19 september 14.00 uur koffie/thee op het plein 

28 september Start Kinderboekenweek 

 
 


