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        26 augustus 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar 2022-2023 gaat beginnen! We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 

gehad, fijn om iedereen volgende week weer te zien! 

Afgelopen week zijn de lokalen ingericht door alle collega’s, is de school op orde gebracht en 

heeft de eerste vergadering met het team plaatsgevonden.  

 

In het laatste infobulletin voor de zomervakantie hebben wij u alvast een aantal belangrijke 

data doorgegeven. In dit infobulletin treft u deze nogmaals aan. We hopen dat de kalender 

voor thuis binnen twee weken klaar is en mee gegeven kan worden aan de kinderen.  

 

Wanneer er wijzigingen/veranderingen zijn, zullen wij u natuurlijk 

zo spoedig mogelijk informeren. Heeft u vragen? Neem gerust 

contact op! 

 

Met elkaar maken we er weer een fijn en leerzaam schooljaar van! 

 

Hartelijke groet, mede namens het team,  

Gonny van den Heuvel 

 

De eerste schooldag! 

Op de eerste schooldag, maandag 29 augustus a.s., staan alle leerkrachten op het plein om 

de kinderen te ontvangen vanaf 08.20 uur. Ze hebben een bordje waarop de groep te zien 

is. Om ongeveer 08.30 uur gaan de leerkrachten zelf met de groep naar binnen.  

 

- Vanaf dinsdag staan de leerkrachten van de groepen 1/2 vanaf 08.20 uur op het 

plein om de kinderen te ontvangen. Kinderen gaan dan zelfstandig naar binnen. 

Alleen ouders van nieuwe leerlingen mogen in de eerste week eventueel met hun 

kind mee naar binnen. 

De leerlingen vanaf groep 3 tot en met 8 gaan vanaf deze dag zelfstandig naar 

binnen als de bel gaat om 08.25 uur. De lessen starten om 08.30 uur. 

 

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat u aan het begin van het schooljaar ook even in de 

klas wilt kijken en mogelijk even kennis wilt maken met de leerkracht. Op woensdag 31 

augustus, donderdag 1 september en vrijdag 2 september bent u welkom om even binnen 

te lopen tussen 08.20 uur en 08.30 uur, of direct na schooltijd tot 15.00 uur. 

Gedurende het verdere schooljaar kunt u gebruik maken van de inloopmomenten. Deze 

kunt u vinden op de kalender die u nog ontvangt.  

 

 

 

 

 Start schooljaar 

2022-2023 
     

Postadres: Koningin Julianalaan 36, 7711 KK Nieuwleusen 

Bezoekadres: Pr. Beatrixlaan 1, 7711 KG Nieuwleusen 

Telefoonnummer: 0529 - 48 36 37 

www.2master.nl  

directie@2master.nl 

http://www.2master.nl/
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Alvast voor in de agenda! 

In de tweede week na de zomervakantie ontvangt u de kalender voor thuis. Een aantal data 

is voor u alvast handig om in de agenda te zetten: 

• Donderdagmiddag 1 september 2022:  Oranjefeest voor de kleuters  

• Vrijdag 2 september 2022:   Oranjefeest ochtend gr. 3 t/m 5 

       Oranjefeest middag gr. 6 t/m 8 

• Vanaf maandag 5 september krijgen de leerlingen 20 weken lang weer 

schoolfruit/groenten aangeboden. Let op: dit jaar op maandag, dinsdag en 

woensdag! 

• Informatieavonden voor ouders: tijdens deze avond kunt u kennismaken met de 

leerkracht(en) en krijgt u informatie over het schooljaar. 

- Maandag 5 september 2022 19.30 uur Groepen 7, 7/8 en 8 

- Dinsdag 6 september 2022 19.30 uur  Groepen 3, 4a en 4b 

- Donderdag 8 september 2022 19.30 uur Groepen 1/2  

- Maandag 12 september 2022 19.30 uur Groepen 5, 5/6 en 6 

• Margedagen: dit zijn studiedagen voor het team, alle leerlingen zijn dan vrij! 

(data nog onder voorbehoud, nog in afwachting van een aantal data (o.a. 

avondvierdaagse). Definitieve data komen op de kalender voor ouders. 

- Donderdag 24 november 2022  

- Woensdag 8 februari 2023 

- Vrijdag 16 juni 2023 

- Dinsdag 4 juli 2023 

 

Gymrooster 2022 – 2023 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week een gymles in de Spil. 

Eén van de lessen wordt verzorgd door Mireille Huzen, vakleerkracht van Sport Service 

Zwolle. De andere gymles wordt, bij bevoegdheid, gegeven door de eigen leerkracht zelf.  

De gymlessen starten in de tweede week volgens onderstaand rooster. Wilt u op deze 

dagen zorgen voor de gymspullen? 
 

Maandag  

Hal 2 – zaal 3 

Groep 

08.30 – 09.15 uur 

 

8 

09.15 – 10.00 uur 

 

7/8 

10.00 – 10.45 uur 

 

5/6  

 

10.45 – 11.30 uur 

 

5 

11.30 – 12.15 uur 

 

4a 

13.00 – 13.45 uur 

 

4b 

13.45 – 14.30 uur 

 

3 
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Woensdag  

Hal 2 – Zaal 3 

Groep 

08.30 – 09.15 uur 

 

4a 

Vakleerkracht 

09.15 – 10.00 uur 

 

5 

Vakleerkracht 

10.00 – 10.45 uur 

 

6 

10.45 – 11.30 uur 

 

7 

 

Vrijdag  

Hal 1 – zaal 1 

Groep 

08.30 – 09.15 uur 

 

3 

Vakleerkracht 

09.15 – 10.00 uur 

 

4b 

Vakleerkracht 

10.00 – 10.45 uur 

 

5/6 

Vakleerkracht 

10.45 – 11.30 uur 

 

6 

Vakleerkracht 

11.30 – 12.15 uur 

 

7 

Vakleerkracht 

13.00 – 13.45 uur 

 

7/8 

Vakleerkracht 

13.45 – 14.30 uur 

 

8 

Vakleerkracht 

 
Stallen van de fietsen 

Groepen 1 t/m 5: Stalling bij speelbosje/pannakooi. 

Groepen 6 t/m 8: Stalling aan de voorkant en zijkant school (kant van de Spil). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bijlage: Plattegrond groepsverdeling 

 

 


