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Schoolinfo 30 augustus 2022 
 
In deze schoolinfo komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Nieuwe methode Hiro. 

• Regels en afspraken gebruik mobiele telefoon en Chromebook. 

• De schoolfotograaf komt 5 en 6 september. 

• Kaartjes kopen voor het startfeest van vrijdag 2 september. 

• Jeugdschaken (tekst aangeleverd door Wijkcommissie Breukelen Noord). 

• Afbeelding nieuwe speeltoestel. 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
In de tweede week van dit schooljaar worden 
de werkzaamheden aan het plein afgerond. 
De plek is dan klaar voor het nieuwe toestel. 
Daarvoor moeten we nog wel even geduld 
hebben. Het wordt 21 november geplaatst.  
Deze week zijn dinsdag en donderdag de 
informatieavonden van de groepen. De 
uitnodigingen zijn via Parro verstuurd. U krijgt 
nuttige informatie over het programma en 
activiteiten. In de meeste groepen wordt 
gevraagd wie klassenouder wil zijn en wie na 
elke schoolvakantie wil helpen bij het luizenpluizen.  
Vrijdag is het startfeest. Tussen 17 en 20 uur zijn alle kinderen en ouders van harte welkom 
om samen het schooljaar feestelijk in te luiden. Tot vrijdag! 
 
Jeroen 
 
Nieuwe methode Hiro 
In de eerste schoolweek zijn we gestart met de nieuwe 
methode Hiro. Het is een methode voor 
sociaal/emotionele ontwikkeling. Uitgangspunt zijn zeven 
waarden: vertrouwen, samenwerken, respectbeheersing, 
weerbaarheid, discipline en plezier. Op basis van deze 
waarden maken de kinderen in de klas afspraken. De 
afspraken worden op de poster geschreven. Naast de 
lessen met leuke activiteiten, krijgen de kinderen vanaf 
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groep 3 zes lessen schooljudo. Deze lessen worden na de meivakantie in de sporthal gegeven 
tijdens de gymles.  
 
Regels en afspraken gebruik mobiele telefoon en gebruik Chromebook 
Bij de start van het schooljaar worden veel regels en afspraken in de klassen herhaald. Dat 
geldt ook voor het gebruik van de mobiele telefoon en de Chromebooks die de kinderen op 
school gebruiken. Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten deze afspraken ook met 
u delen, zodat u weet wat mag en wat kan en wat we bij overtredingen doen.  
 
Werkzaamheden op het schoolplein. 

 
 
 
 
 
 

 
Eind november komt het nieuwe speeltoestel. De voorbereidingen zijn ruim van te voren 
gestart. De oude klimheuvel moest weg omdat hij was afgekeurd. Peter Wijnen is ouders van 
school en heeft een eigen bedrijf voor bestrating en grondbewerking. Hij heeft deze klus 
opgepakt. Het was veel werk, maar het resultaat mag er zijn.  
 
De schoolfotograaf komt maandag 5 en dinsdag 6 september. 
De schoolfotograaf komt voor de jaarlijkse individuele foto’s en de klassenfoto’s.  
Voor de nodige variatie is dit jaar gekozen voor een “deep yellow” achtergrond. Onder deze 
brief leest u welke kledingtips daarbij gegeven worden.  
 
 
Kaartjes voor het startfeest. 

Vrijdag is het zover. We vieren de 

start van het schooljaar op de 

manier zoals we dat voor de 

coronamaatregelen gewend waren. 

Tussen 17 en 20 uur ontmoeten we 

elkaar op het schoolplein. Er zijn 

leuke activiteiten voor de kinderen 

en iedereen kan genieten van een 

hapje en een drankje. Daarvoor zijn 

wel kaartjes nodig. Ze kosten €2,- 

per persoon. U kunt ze dagelijks bij 

Harri kopen tussen 08.30 uur en 08.45 uur. Het verkooppunt is op het plein, onder de 

banner.  

 

 
 
Jeugdschaken in wijkcentrum Over-Noord (tekst aangeleverd door Wijkcommissie 
Breukelen Noord) 
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Schaken is leerzaam, leuk en heel spannend!! 
Maandagmiddag 12 september a.s. start weer de nieuwe workshop schaken voor de jeugd 
van de basisscholen. Schaken is goed voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het 
verbetert de concentratie en traint het geheugen waardoor de prestaties verbeteren op 
school. Voor nu en later is het goed dat uw kind de basisbeginselen van het schaken al op 
jonge leeftijd leert.  De workshop wordt gegeven van 16.00-17.00 uur op 5 opeenvolgende 
maandagen vanaf 12 september in wijkcentrum Over-Noord aan de Vrijheidslaan 4 te 
Breukelen. U kunt uw kind aanmelden door een mailtje te sturen naar wijkcentrum@over-
noord.nl De kosten voor de workshop zijn slechts €10,- voor de 5 lessen in totaal! 
 

Kledingtips van de schoolfotograaf 
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