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Schoolinfo 19 augustus 2022 
 
In deze schoolinfo komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Start nieuwe schooljaar. 

• Onthulling nieuwe logo. 

• Werkzaamheden aan het schoolplein. 

• Airco en luchtventilatie actief. 

• Hulp bij het startfeest. 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie. Aan het weer heeft het niet 
gelegen. Het is een warme zomer en er komen nog warme dagen aan. 
Aanstaande maandag gaan de deuren open voor het nieuwe schooljaar. We zijn klaar om de 
kinderen te ontvangen. In de vakantie is hard gewerkt in en om de school. Wij zijn deze week 
druk geweest met de voorbereidingen voor onze groepen.  
In deze info-brief een paar zaken die van belang zijn voor de eerste schooldag en de eerste 
week. 
 
Onthulling nieuwe logo. 
Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan het nieuwe logo voor onze school. We hebben 
gekozen voor een logo zonder regenboog, maar wel met de kleuren van de regenboog. Door 
de hele school zijn afbeeldingen te vinden die horen bij het logo.  
Het is een modern en vernieuwend ontwerp dat past bij de ontwikkeling die de school 
doormaakt. 
Maandag om 8.45 uur gaan we het logo feestelijk onthullen op het schoolplein. Daarna 
kunnen alle ouders met hun kinderen door de school lopen om alle uitingen van het logo te 
bekijken. 
 
Werkzaamheden op het schoolplein. 
Rond de herfstvakantie wordt op het plein een 
nieuw speeltoestel geplaats. De keuze voor het 
toestel is door de kinderraad georganiseerd. 
Om plaats te maken voor het nieuwe toestel zal 
maandag de speeltoren weggehaald worden. 
Afscheid nemen doet een beetje pijn, maar we 
krijgen er iets moois voor terug.  
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Airco en luchtventilatie actief. 
Voor de zomervakantie zijn in alle leslokalen de airco’s geplaats. Dat was op het goede 
moment, want wel hebben al een flink aantal warme dagen gehad. In de zomervakantie zijn 
alle ventilatie-units geplaats, waardoor het mogelijk is met de airco te koelen en verwarmen 
zonder dat de ramen open moeten. De nieuwe systemen meten continu de luchtkwaliteit  
(CO2) en stellen dit bij als het nodig is.  
 
Hulp bij het startfeest (herinnering). 

De eerst activiteit van het nieuwe schooljaar is het startfeest van 2 september. Het feest 

wordt door de VOF georganiseerd. We weten nu al dat we extra handen kunnen gebruiken. 

Wie wil en kan: graag 2 september (middag/avond) blokken in de agenda. 

Aanmelden kan in de eerste schoolweek. Hiervoor volgt een aparte oproep.  

 


