
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

Fijne start van het nieuwe schooljaar! 
Alle groepen zijn goed gestart. Het was natuurlijk wel even wennen. Veel nieuwe gezichten en 

enkelvoudige groepen.  

 

 

We gaan er samen een prachtig schooljaar van maken! 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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De Kiss + Ride zone is geen parkeerzone! 

 
Mocht u gebruik willen maken van de Kiss + Ride zone, graag in de auto blijven zitten en de leerlingen 

laten uitstappen. Niet parkeren! Heeft u jonge kinderen, dan moet u ergens anders uw auto parkeren.            

Bij voorbaat dank voor de medewerking!                                                                 

Informatieavonden  
De informatieavonden zijn komende week. Wij vinden het belangrijk dat in elk geval één ouder aanwezig 

is. Een nieuw team, veel afstemming en wellicht veel vragen van u als ouder. Wij hopen dat de 

informatieavond naast een leuke kennismaking ook veel duidelijkheid zal verschaffen over ons onderwijs 

en over de vraagstukken die u wellicht heeft.   

Dinsdag 13 september                                         Donderdag 15 september 
Groep 1/2 : 19.00 t/m 19.45 uur                        Groep 5:     19.50 uur t/m 20.35 uur  
Groep 3/4:  19.50 t/m 20.35 uur                        Groep 6/7: 19.00 uur t/m 19.45 uur 
                                                                                  Groep 8:     19.50 uur t/m 20.50 uur                                                                                                  
 
 

Wij vragen u gebruik te maken van het de ingang van het lokaal van uw zoon/dochter.                                                                  
Dit geldt voortaan ook voor de 10-minutengsprekken.  

Communiceren met directie  
Mocht u mij willen benaderen, dan graag via de mail: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
Niet via het ouderportaal! Bij voorbaat dank! 
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Leuke activiteiten in Herpen dit weekend!  

 
Doe er je voordeel mee! 

 

Fijn weekend! 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
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