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Beste ouders, verzorgers, 

Op maandag 29 augustus a.s. gaan de deuren van de Willinkschool weer open. We hopen dat 
iedereen na een fijne vakantie uitgerust, gezond en vol goede zin weer het nieuwe jaar in stapt. Wij 
zijn er in ieder geval klaar voor! Met deze brief informeren wij u over de praktische zaken rondom de 
start van het schooljaar. 

Welkom 
Een speciaal welkom aan de nieuwe kinderen en hun ouders. Wij wensen jullie een heel prettige en 
leerzame tijd op de Willinkschool!  
 
Ook heten we een aantal nieuwe collega’s welkom. Renate Heemskerk komt bij ons werken als 
leerkracht in groep 7. Daarnaast hebben we een aantal collega’s, die ons tijdelijk komen versterken 
vanwege zwangerschaps- of ziekteverlof van teamleden. Een aantal al vertrouwde gezichten: 
Monique Rusbach in groep 3, Mirjam van der Kolk in groep 5 en Bodhi de Vreede in de gymzaal. 
Renate Wickel in groep 5 en Gino van Willigenburg in groep 8 zijn er dit schooljaar voor het eerst. 
Van harte welkom allemaal. 

In de vakantie zijn er in het team twee baby’s geboren! In de eerste week is (juf) Mirthe opnieuw 
moeder geworden, van zoon Oscar. En afgelopen week werd Jordão, zoon van (juf) Indra geboren. 
We wensen Mirthe en Indra, de jonge vaders en de broers en zussen veel geluk met de jongste 
gezinsleden erbij. 

Inloop 
De eerste schoolweek is er inloop en mag u uw kind(eren) de klas in brengen.  

Op maandag 29 augustus is de inloop tot 8.45 uur. Er is die dag aansluitend gelegenheid voor ouders 
om een kopje koffie of thee te komen drinken op het schoolplein (bij de pingpongtafel) om met 
elkaar bij te praten en vakantieverhalen uit te wisselen. 
De andere dagen van de eerste schoolweek is de inloop van 8.20-8.30 uur, zodat de lessen om 8.30 
uur kunnen beginnen.  

Vanaf maandag 5 september gaan de kinderen van alle groepen weer zelfstandig naar binnen. De 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 wachten de kinderen bij de ingang op en begeleiden ze waar 
nodig. 

Verspreid over het schooljaar hebben we nog 5 inloopmomenten ingepland, waarop de kinderen u in 
de klas kunnen laten zien waar ze die periode aan hebben gewerkt. De data vindt u in de kalender 
van Parro. 

Ingangen 
De kinderen van groep 1 t/m 3 maken gebruik van de achteringang van het hoofdgebouw. De 
groepen 4 en 5 gebruiken de ingang van het bijgebouw: groep 4 de ingang aan het pleinkant en 
groep 5 de ingang aan de achterkant van het gebouw. De groepen 6, 7 en 8 gaan via de hoofdingang 
naar binnen. 
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Fietsenstallingen  
De fietsen van groep 1 t/m 3 mogen in de stalling naast groep 1/2a geplaatst worden, die van de 
groepen 4, 5 en 6 achter het bijgebouw en van groep 7 en 8 tegenover de hoofdingang.  

Gymlessen 
Vanaf dinsdag 30 augustus starten ook de gymlessen. Op deze dagen hebben de groepen gym en 
hebben zij gymspullen mee: 

Groep 1-2: maandag en vrijdag (op school in de aula) 
Groep 3 t/m 7: dinsdag en donderdag (in de gymzaal naast de Sparrenbos) 
Groep 8: donderdag (in de gymzaal naast de Sparrenbos) 

De kinderen van groep 7 hebben op dinsdag- en donderdagochtend als eersten gym en gaan 
zelfstandig vanuit huis naar de gymzaal. Op dinsdag begint de gymles om 8.30 uur (om 8.20 uur gaat 
de deur open, de kinderen moeten uiterlijk om 8.30 uur omgekleed zijn).  
Let op: op donderdag begint de les eerder, namelijk om 8.15 uur (om 8.05 uur gaat de deur open, de 
kinderen moeten uiterlijk om 8.15 uur omgekleed zijn). 
 
Groep 8 staat alleen op donderdag ingeroosterd. De kinderen hebben die middag een blokuur gym 
(dubbele gymtijd) tot 14.45 uur. De kinderen van groep 8 gaan op donderdag zelfstandig naar huis na 
de gymles. 
 
Schoolspullen 
We vragen de kinderen om zelf een aantal schoolspullen mee te nemen. Voor de zekerheid vindt u in 
de bijlage nogmaals de lijst met schoolspullen. 

Voor in de agenda 
De activiteiten voor het komend schooljaar staan inmiddels in de kalender in Parro.  

In de tweede schoolweek zijn de informatieavonden voor de ouders. Om 19.30 starten we met een 
kopje koffie of thee. Een moment om de andere ouders van de groep van uw kind te ontmoeten.  
Om 20.00 uur beginnen de leerkrachten met het officiëlere gedeelte, waarin zij u informeren over 
belangrijke zaken over het leerjaar van uw kind. Dit zijn de data voor de verschillende groepen:  

- maandag 5 september: groep 3 en 5   
- dinsdag 6 september: groep 1-2b en 6 
- woensdag 7 september: groep 7 en 8 
- donderdag 8 september: groep 1-2a en 4 

Andere handige data: 
- dinsdag 13 september: schoolfotograaf 
- woensdag 21 september: studiedag 

Vanaf de derde schoolweek vinden de startgesprekken met kinderen, ouders en leerkracht plaats. U 
ontvangt binnenkort via Parro een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. 

Wij wensen iedereen een goede start en een mooi, gezond nieuw Willinkjaar! 

Het team van de Willinkschool 
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