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Nieuwsbrief 1        augustus 2021 
 

 

Start van het nieuwe schooljaar 
Beste ouders en leerlingen van obs Dakpark. We hopen dat iedereen genoten heeft van een 
goede vakantie.  
 

We zijn afgelopen week druk doende geweest om de leerlingen maandag in een opgeruimde 
school te ontvangen. En dat is gelukt zoals u kunt zien.  

          
 
Hoe graag hadden we de schooldeuren wijd open gezet voor ouders en leerlingen. Echter de 
realiteit is anders. Door corona is het niet mogelijk om alle ouders weer in de school te laten.  

We zullen de maatregelen die voor de vakantie golden, voortzetten. Wij rekenen op uw begrip. 
 
Dit houdt tot 21 september in: 

• We staan bij de deur om iedereen welkom te heten. De ouders van alle groepen brengen 
hun kind tot de deur van de school en kunnen helaas niet naar binnen.   

• In de middag wachten de ouders buiten de school op hun kind(eren). 

• We laten zeer beperkt ouders en andere externen binnen.  

• Wij hanteren de looproutes binnen de school.  
• De ouders van de kleuters en de leerlingen van de LAN-groep die nieuw beginnen, mogen in 

de eerste week even naar binnen om de klas van hun kind te bekijken.  
 

Maandag en dinsdag zijn er nog geen gymlessen. U krijgt de dagen dat uw kind gym heeft van 
de leerkracht te horen, zodat u weet wanneer u uw kind gymkleren mee kan geven. Vergeet 
daarbij ook de gymschoenen niet! 



 

In quarantaine na terugkeer uit het buitenland 
Wij rekenen erop dat iedereen die in het buitenland is geweest de quarantaineregels in acht 
neemt. 
Na verblijf in een zeer hoog risicogebied gaat u verplicht 10 dagen thuis in quarantaine.  
 
 

 
Verbouwing geslaagd! 
In de vakantie zijn in alle klassen nieuwe kozijnen met 
deuren geplaatst.  We zijn heel blij met het resultaat.  
 
 

 
 
De binnentuin bijna klaar!! 
De werklui hebben keihard gewerkt. Het resultaat wordt prachtig!  
 

      
  
Het is de aannemer net niet gelukt om de hoofdingang helemaal te bestraten. 

De leerlingen kunnen in de ochtend wel via de hoofdingang naar binnen. Gedurende de dag zal 
de entree verder bestraat worden.  
De komende tijd wordt de tuin verder ingericht met beplanting. 
We zullen u later uitnodigen voor een feestelijke opening.  
 
 



 

 

Lekker Fit! 
OBS Dakpark is een Gezonde School en we volgen het beleid van Lekker Fit!  
Bij de start van het schooljaar willen wij u nogmaals wijzen op de diverse pijlers van Lekker Fit! 

 
Het traktatiebeleid wordt dit schooljaar beter doorgevoerd.  

Wij begrijpen dat u de verjaardag van uw kind wilt vieren met de klasgenoten. Dat blijven we 
zeker doen!  
U kent de afspraak al: één is genoeg! En dit wil zeggen dat één snoepje genoeg is. Liever zien 
we dat leerlingen trakteren met fruit, zoals een appel of een mandarijntje.  
Wanneer een leerling meer snoep heeft om uit te delen, zorgt de leerkracht dat dit weer 

teruggaat naar huis. 
 
Het is een gewoonte dat leerlingen met een kaart langs de leerkrachten gaan. Wij willen u 
verzoeken om geen zoetigheid mee te geven voor het team. Fruit daarentegen is altijd goed!  
 

Water is gezond! En dat drinken we de hele dag. We starten de dag met fruit en tijdens de 
lunchpauze drinken de leerlingen ook water.  

 
Schoolgids en jaarplanning 
De schoolgids en jaarplanning zullen zo snel mogelijk met u gedeeld worden.  
 

Belangrijke data: 
• In de week van 6 t/m 10 september zijn de opstartgesprekken met ouder(s) en hun kind.  

U krijgt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging.  
• U hoort volgende week hoe we informatie-avond zullen organiseren. Een plenaire avond 

waarbij alle ouders aanwezig zullen zijn, zal zeker niet voor 21 september kunnen 
plaatsvinden.  

 
 
 

 

Voor iedereen een fijn weekend en tot maandag! We hebben er zin in! 
 
Vriendelijke groet,  
 

Team obs Dakpark 
 


