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INLEIDING 
U ontvangt wekelijks een weekbericht van de groepsleerkracht via Parro. 
Hierdoor is het nieuws in een nieuwsbrief in de meeste gevallen geen ‘nieuws’ 

meer. Dit schooljaar ontvangt u naast een weekbericht de ouderflits voor alle 
informatie die wij willen delen met ouders. Ons streven is om elke maand deze 

flits uit te brengen. 
Begin dit schooljaar heeft u een startbrief ontvangen met informatie over de 
volgende onderwerpen: 

• Groepsindeling   
• Kennismakingsgesprekken  

• Informatieavond  
• Communicatieplatformen Parro en Ouderportaal  
• Schooltijden  

• Ingang locatie Schalk Burgerstraat  
• Gezonde school  

• Busvervoer  
• Vakantierooster  
• Lokaalindeling  

 
Wij vragen nogmaals uw aandacht voor de volgende punten: 

• Schooltijden 
Om 08:30 beginnen de lessen.  

• Gezonde school 

• Ingang locatie Schalk Burgerstraat 
Door de wegwerkzaamheden mag u ook gebruik maken van het hek bij 

de ingang van Vrijstaathof. Wij willen u nogmaals verzoeken om geen 
gebruik te maken van de deuren. 



 

 

PERSONEEL 
Nieuwe personeelsleden: 

• Juf Fatma is aangenomen voor groep 8. Deze week zal zij samen met de 

ondersteuning van juf Zeenat voor de klas staan. Meester Sandjai zal 
geleidelijk en opbouwend weer terugkeren. 

• Juf Hakima is aangenomen voor groep 1. In november start ze met haar 
werkzaamheden samen met juf Samira. 

NIEUW LOGO 
Het is u wellicht niet ontgaan dat het logo van de stichting ISNO Yunus Emre net 
voor de zomervakantie is aangepast. 
 

 

 
 
 
 

 

WEBSITES 
Ook onze websites zijn vernieuwd. Inmiddels zijn deze websites af en live 

gegaan. We hebben een algemene site voor de stichting en een aparte eigen 
website. Vergeet niet een kijkje te nemen. 

 
www.bsyunusemre.nl 
www.yunusemreschalkburgerstraat.nl  

 

WEEK TEGEN PESTEN 
Zoals voorgaande jaren hebben wij dit schooljaar weer meegedaan met de ‘Week 
tegen Pesten’. Op school werken wij continu aan een positieve sfeer door 

wekelijks aandacht te besteden aan de sociale competenties van de kinderen. 
Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben de kinderen nodig om samen 
de school tot een plezierige plek te maken. Van groep 1 t/m 8 maken wij gebruik 

van de methode ‘De Vreedzame School’. Daarnaast werken wij met projecten als 
‘Rots en Water’. De slogan van de Week 

Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch 
kunnen?!’. Wij hebben deze week extra 
aandacht besteed aan dit onderwerp. Het 

is voor ons allemaal belangrijk om te 
beseffen dat wat voor de één een grapje 

is, kan bij de ander hard binnen komen.  
 

KINDERBOEKENWEEK 
Dit schooljaar doen wij weer mee met de Kinderboekenweek met als thema Gi-
ga-groen. De Kinderboekenweek vindt plaats van 5 oktober t/m 14 oktober. 

Het thema staat in het teken van de natuur. De kinderen zullen leuke activiteiten 
in hun groep doen. We starten met een opening in de klas en de kinderen 

http://www.bsyunusemre.nl/
http://www.yunusemreschalkburgerstraat.nl/


 

 

komen die dag naar school in het groen. Verder wordt het thema afgesloten met 

een tentoonstelling van de kunstwerken van de leerlingen die georganiseerd zal 
worden door de Ouderraad om geld te verzamelen voor St. Kika.  
 

 
 
 

SPORTDAG 
De groepen 3 t/m 8 hadden op 22 september een sportdag op locatie 

Vermeerpark. De kinderen hebben genoten van de dag en kennis gemaakt met 
nieuwe sport- en spelactiviteiten. 

 

  

 

 

 
 
 
 



 

 

Samen voor Kinderen Kankervrij! 
KiKa werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. Het doel is om de 
genezingskans te vergroten. Wij willen met uw hulp bijdragen aan onderzoek 

naar kinderkanker. Onze steun is hard nodig! Wij gaan dit op de volgende 
manieren vorm geven: 

• Shukrpot in de klassen; geld in de pot doen aan iets waar wij dankbaar 
voor zijn, bijvoorbeeld een dictee zonder fouten. 

• Statiegeldflessen verzamelen. 

• Een Fancy Fair organiseren (meer informatie hierover volgt binnenkort). 
• Tijdens de naderende Kinderboekenweek verschillende kunstwerkjes van 

de leerlingen verkopen. 
 

K&R PLEKKEN 
Wij maken nu 2 weken gebruik van de nieuwe K&R plekken. Echter zijn er maar 
enkele ouders die hier gebruik van maken. De meeste kinderen die afgezet 

worden bij de huidige K&R plek lopen zelfstandig naar school en grotendeels van 
de ouders vinden het prettiger om hun kinderen zelf naar het schoolplein te 

brengen. Hierdoor is de begeleiding van de personeelsleden overbodig en zijn wij 
genoodzaakt om vanaf maandag 3 oktober te stoppen met de begeleiding. 
 

VAKANTIES 
 

Vakantie Van Tot en met 
Herfstvakantie 22 oktober 2022 30 oktober 2022 
Wintervakantie 24 december 2022 08 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023 
Goede vrijdag 07 april 2023 07 mei 2023 
Tweede paasdag 10 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023 
Eid ul Adha 28 juni 2023 29 juni 2023 
Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023 

 
 

AGENDA 
 

Woensdag 5 oktober 2022 Start Kinderboekenweek 

Vrijdag  21 oktober 2022 Fancy Fair (KiKa) 

Dinsdag 1 november 2022 Bezoek gebedshuis 

Woensdag  9 november 2022 Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag  11 november 2022 Hijaabdag 

Week 47 Start voortgangsgesprekken 
*Wijzigingen voorbehouden. Houd berichten vanuit de school en op de website in de gaten voor eventuele 

wijzigingen. 

 
 

 
 

Wa’assalaam, 
Vriendelijke groet, 
 

Team Schalk Burgerstraat 


