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De Tillegraaf 

Agenda 

29 augustus 1e schooldag 

6/7/8 sept Omgekeerde oudergesprekken 

7 sept. Schoolreisje groepen 5&6 

15 sept.  Schoolreisje groepen 1&2 

23 sept. Schoolreisje groepen 3&4 

?? sept Schoolreisje groep 7 

4 oktober Info-avond Ronde 1 19.00-19.30, 

ronde 2 20.00-20.30 
 

Maandagochtend: start schooljaar  

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden 

maandagochtend buiten opgevangen door de 

leerkracht. En gaan dan gezamenlijk naar binnen. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 5 worden 

opgevangen op het middenbouwplein 

(speelheuvel). En de leerlingen van 6 t/m 8 bij de 

voordeur. De leerlingen van groep 1 & 2 worden 

door de ouders naar de klas gebracht.   

 

Wij willen weer beginnen: Team Partoer 22-23 

 

 
 

Schoolreisjes 

De komende weken zijn er weer schoolreisjes. We 

doen dit aan het begin van het schooljaar omdat 

we hiermee het groepsproces mede vorm willen 

geven.  

Andere jaren kreeg u van ons een verzoek tot een 

bijdrage voor het schoolreisje. Wetgeving rondom 

de ouderlijke bijdrages is veranderd. Afgelopen 

schooljaar is met MR en OR een aantal maal 

gesproken. Dit onderwerp staat bij de eerste MR 

vergadering wederom op de agenda.  

 

Omgekeerde Oudergesprekken 

In week 2 van het nieuwe schooljaar zijn de 

verplichte omgekeerde oudergesprekken. Deze 

hebben we expres iets naar voren getrokken. We 

willen eerder met ouders kennismaken. Via Parro 

kunt u zich hiervoor inschrijven. U kunt zich via 

Parro inschrijven vanaf komende zondag 12.00 

uur. Inschrijving sluit op donderdag 1 september 

17.00 uur.  

 

Schoolkalender  

Deze wordt in de week van 13 september 

meegegeven. 

 

Corona 
We zouden het zeer op prijs stellen dat u de 
zondag of maandagochtend vooraf aan de eerste 
schooldag bij uw kind een zelftest wilt afnemen. 
Zo kunnen we het schooljaar beginnen zonder dat 
we binnen een paar dagen meerdere kinderen 
besmet thuis hebben zitten.  
 

Privacy 

In Parro kunt u aangeven welke privacy-

voorkeuren u heeft voor uw kind(eren). Hoe doet 

u dit? Dat gaat heel eenvoudig via Parro. Klik voor 

een handleiding hier. Met name voor nieuwe 

leerlingen op school is dit van belang. Voor alle 

anderen: check uw voorkeuren en pas dit 

eventueel aan.  
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Een aantal mededelingen van vlak voor de 

vakantie herhalen we hieronder:  

 

Gezonde School 

Binnen het team is gesproken over gezonde 

voeding en gezond leven. We zijn van mening dat 

er nog winst te behalen valt op school. We 

scherpen ons beleid daarom wat aan. Veel 

kinderen nemen al gezond eten en drinken mee 

naar school. Op de volgende bladzijde meer 

informatie hierover.  

 

Studiedagen en andere vrije momenten 2022-

2023 

Hieronder staan de studie(mid)dagen voor 

komend schooljaar. We verzoeken u deze in uw 

agenda te noteren. In de derde schoolweek van 

het komende schooljaar gaat de schoolkalender 

mee, daar staan de data uiteraard ook in.  

 

Dag Tijd leerlingen vrij 

Woensdag 9 

november 2022 

Alle leerlingen vanaf  

12.00 uur 

Maandag 5 december 

2022 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 23 december 

2022 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 3 februari 

2023 

Alle leerlingen, hele 

dag 

Donderdag 23 maart 

2023 

Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 21 april 2023 Alle leerlingen vanaf 

12.00 uur 

Vrijdag 26 mei 2023 Alle leerlingen hele 

dag 

Vrijdag 30 juni 2023 Alle leerlingen hele 

dag 

Vrijdag 21 juli 2023 Alle leerlingen, vanaf 

12.00 uur 

 

Daarnaast houden we nog een zogenaamde 11-

Stedendag in reserve. Wordt hoog tijd dat we die 

in keer in mogen zetten. Als de tocht niet door 

gaat dan bepalen directie en MR een datum. Dit 

zal ruim van te voren worden aangekondigd.  

 
Gevonden voorwerpen & kleding 
Komende week wordt de mand met gevonden 
voorwerpen & kleding geleegd. Mist u iets: onder 
de trap staat de mand.  
 
Eten en drinken op school 
Op onze school willen we gezond eten voor 

iedereen makkelijk maken. Want gezond eten is 

goed voor je. Hiervoor hebben we de leerlingen 

zelf nodig, maar ook hun ouders/verzorgers en de 

leraren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

gezond eten op onze school de normaalste zaak 

van de wereld wordt. Ook voor kinderen en 

leraren met een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs-) overtuiging.   

 

1. Eten in de ochtendpauze  

Het eerste eetmoment op onze school is de 

ochtendpauze. We beginnen de dag gelijk goed 

met een gezonde pauzehap, bijvoorbeeld groente 

of fruit. We verwachten dat ouders een gezonde 

pauzehap meegeven, en koek, snoep en chips 

thuis aten.   

  

Voorbeelden van gezonde pauzehappen:   

• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, 

aardbeien en mandarijn.  

• Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of 

een paar abrikozen of dadels.   

• Groente, zoals worteltjes, komkommer, 

paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.  

• Volkoren of bruine boterham, volkoren 

knäckebröd of een volkoren mueslibol.   

  

2. Eten tijdens de middagpauze 

Tijdens de middagpauze eten we gezamenlijk in 

de klas. We eten alleen dingen uit de eigen tas. 

Wat over is, gaat weer mee naar huis.  

  

Voorbeelden van een gezonde lunch:   
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• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, 

paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als 

beleg of voor erbij!  

• Een gezond belegde wrap of salade kan een 

afwisseling zijn  

  

  

  

 

3. Drinken  

De kinderen op onze school drinken vooral water. 

We vragen ouders om geen limonade, 

frisdranken, sportdranken en vruchtensappen 

mee te geven omdat die vaak veel suiker 

bevatten. Daarom stimuleren we dat alle 

leerlingen een eigen beker/bidon meenemen naar 

school voor water. Het vullen van de beker kan in 

het klaslokaal 

  

Voorbeelden van gezonde dranken:   

• Kraanwater.  

• Melk, karnemelk.   

• Thee zonder suiker.  

   

  

4. Traktaties  

Fijn als er iets te vieren is! Een traktatie is een 

feestje. We gaan ervan uit dat de traktatie op 

school opgegeten kan worden.   

  

5. Duurzaamheid  

Op onze school zijn we bezig met duurzaamheid. 

We geven graag een leefbare aarde door aan onze 

kinderen. We willen als school het goede 

voorbeeld geven en helpen de afvalberg te 

verminderen. Daarom vragen we eten en drinken 

mee te nemen in een lunchtrommel en een 

drinkbeker.  

  

6. Toezicht op beleid  

We vinden het natuurlijk belangrijk dat ons 

voedingsbeleid zoveel mogelijk wordt nageleefd. 

Lukt dat een keer niet, dan is dat niet meteen erg. 

We zullen ons voedingsbeleid onder de aandacht 

brengen als dat nodig is, op een vriendelijke 

manier.    

 


