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1. Welkom 
 

Welkom allemaal! Na een zomervakantie met echt Hollands zomerweer, gaan we maandag met hernieuwde 
energie starten. De leerkrachten hebben er zin in en we gaan er met z’n allen een mooi jaar van maken! Net 
als het afgelopen jaar moeten we bij de start van het schooljaar rekening houden met de maatregelen rondom 
COVID-19. In deze nieuwsbrief leest u hoe we gevolg geven aan de richtlijnen. 

 

2. Start nieuw schooljaar 
 

De Rythmeen viert dit jaar feest 
Aankomend schooljaar zal in het teken van een jubileum staan. De Rythmeen bestaat in 2022, 50 jaar. In de 
loop van het schooljaar zullen er een aantal bestaande, maar ook nieuwe activiteiten plaats vinden die te 
maken hebben met dit lustrum. De kleuren geel, zwart en goud staan hierbij centraal. Geel en zwart vinden we 
terug in het logo van de Rythmeen en goud heeft alles met het 50-jarig bestaan te maken. 
 
We willen dit speciale jubileumjaar feestelijk openen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 25 augustus om 08.30 
uur. Ouders, maar zeker ook andere belangstellenden, zijn hierbij welkom.  
 
Tijdens de opening laten we ons feestlied horen, wordt de speciale feestvlag in de mast gehesen en zal 
burgermeester Ron König aanwezig zijn om dit bijzondere jaar te openen. Het zou leuk zijn als de kinderen een 
accent geel, zwart of goud dragen. 
Na de afgelopen jaren die helaas in het teken hebben gestaan van Covid, hebben we als jubileumcommissie 
gedacht dat het tijd is voor allerlei activiteiten die verbinding brengen in het dorp Bathmen. Bij de activiteiten 
die de komende tijd georganiseerd gaan worden, willen we deze verbinding ook zoeken en delen met de 
verschillende doelgroepen in Bathmen. 
Mocht u hiervoor wellicht leuke ideeën hebben of openstaan voor sponsoring in welke vorm dan ook, schroom 
dan niet om contact te zoeken (rythmeen50jaarbathmen@outlook.com). 

 
We hopen u te zien op woensdag 25 augustus om 08.30 uur. 
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Groepsvorming 
De eerste weken staan in het teken van groepsvorming. De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een 
groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed functioneren als zij zich prettig voelen. Dat prettig voelen 
hangt samen met een gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en respect hebben voor 
elkaar. Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar opschieten is niet vanzelfsprekend. Deze 
vaardigheden gaan we met de kinderen oefenen. De eerste weken willen we hier veel aandacht aan besteden 
middels groeps- en schoolactiviteiten.  
 
Op maandag 23 augustus om  8.20 uur gaan de deuren van de school open. Helaas is het nog NIET mogelijk om 
samen met uw kind(eren) de school te betreden. Net als voor de zomervakantie mogen ouders/verzorgers nog 
niet ‘en masse’ in school. De 1 ½ meter afstand tussen volwassenen kan anders niet gewaarborgd worden. 
 
Er is inloop tussen 8.20 en 8.30 uur. De groepen worden verdeeld over de ingangen voor binnen komen en 
naar huis gaan.  
 
De indeling /looproute is als volgt: 

• De kinderen van groep 1-2a en 1-2b mogen zich met ouders verzamelen op het voetbalveld. Daar 
worden zij gehaald door de leerkrachten. Ook bij uitgaan van de school worden de kinderen weer door 
de leerkrachten op het voetbalveld gebracht. 

• De kinderen van groep 3 en 4 komen het plein op bij de tafeltennistafel aan de Constantijnlaan en 
gaan door de achterdeur naar binnen. 

• De kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 komen het plein op tegenover de hoofdingang en lopen via de 
hoofdingang naar binnen.  

 
Daarnaast nog wat afspraken/richtlijnen:  

• We gaan ervan uit dat kinderen in de groepen 5 t/m 8 zelfstandig, zonder ouder(s)/verzorger(s), naar 
school komen  en  weer naar huis gaan. Mocht dit niet kunnen, houdt u dan aan de gemaakte 
afspraken en richtlijnen. (o.a. afscheid nemen en halen buiten het schoolplein.)  

• Eén volwassene brengt uw kind(eren) naar school. Er wordt afscheid genomen achter het hek van het 
schoolplein. U komt dus niet het schoolplein op. We verzoeken u de 1,5 meter norm tot andere 
volwassenen te respecteren.  

• Kinderen stallen hun fiets op de gebruikelijke plek en lopen de kortste route naar de toegewezen 
ingang.  

• Verjaardagen van de kinderen op school vieren we graag! Onze voorkeur gaat uit naar een verpakte 
traktatie in verband met hygiëne en besmettingsgevaar. Ouder(s) van peuters en kleuters mogen er bij 
zijn, mits zij 1 ½ meter afstand houden tot de teamleden. 

 
Naast deze afspraken houden we ons aan de al langer geldende richtlijnen rondom hygiëne, zoals handen 
wassen, niezen in de elleboog etc. 

 
Het volledige protocol ten aanzien van het basisonderwijs is te lezen via de volgende link: 
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf (de informatie in dit 
protocol wordt aangepast indien richtlijnen / maatregelen worden gewijzigd.)  

 

Wij wensen iedereen een goede start van het schooljaar 2021-2022.  
 

3. Sloffen / slippers 
 
Onze gangen en lokalen staan weer in de was en zien er spik-en-span uit. Wij willen dit graag zo houden en 
proberen zand zoveel mogelijk buiten de lokalen te houden. Daarom het volgende verzoek: kinderen nemen 
sloffen of slippers mee en dragen deze zoveel mogelijk in het schoolgebouw. We realiseren ons dat dit bericht 
kort voor aanvang van het schooljaar bij u terecht komt. Het zou fijn zijn indien het u in de komende twee 
weken lukt om voor uw kind(eren) sloffen / slippers te regelen. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
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4. 5 gelijke dagen! 
 
Onze school heeft een 5 gelijke dagenmodel, de kinderen blijven de hele dag op school (8.30-14.00 uur).  
Weer naar school zal natuurlijk best even wennen zijn en dat mag ook best. Alles zal heus niet meteen 
vlekkeloos verlopen. Met het oog op het 5 gelijke dagenmodel is de volgende informatie belangrijk:  

• voor schooltijd is er geen toezicht/pleinwacht op het schoolplein.  

• om 8.20 uur gaat de eerste bel en gaan de schooldeuren open en tot  8.30 uur is er inlooptijd  voor de 
kinderen. De ouders nemen afscheid bij het hek/op de verzamelplaats en de kinderen zoeken hun 
plekje op in het lokaal.  

• om 8.30 uur gaat de tweede bel. Het teken dat de lessen beginnen.  

• naast het tussendoortje voor in de kleine pauze (10.00/10.15u) nemen de kinderen ook een gezonde 
lunch, incl. drinken mee voor tussen de middag. Dit alles graag in één en dezelfde tas.  

 
5. Halen, brengen en kindvriendelijk parkeren  
 
Iedere ouder is bezorgd over de veiligheid van hun kind. Toch zijn het de ouders die dagelijks zorgen voor een 
onveilige situatie door kinderen met de auto naar school te brengen. Het liefst wordt de auto zo dicht mogelijk 
bij de school geparkeerd. Omdat bij geen enkele school plaats is voor zoveel auto’s ontstaat er rondom de 
school dagelijks een ongewenste en onveilige situatie. Auto’s worden geparkeerd op plaatsen waar dit niet 
mag. Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng uw kind bij voorkeur lopend of op de fiets. Komt 
u toch met de auto, parkeer dan wat verderop in een andere straat en loop met uw kind(eren) het laatste 
stukje naar school. Met z’n allen zorgen we dan voor een veilige verkeersomgeving voor onze kinderen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 
 
6. Schoolgids en jaarkalender 
 
De schoolgids is bijgewerkt en is te lezen op onze website. (www.rythmeen.nl) Wat niet in de schoolgids staat, 
staat wel op onze website en omgekeerd. De jaarkalender met activiteiten staat er ook op. Een wijziging in 
jaarrooster betreft 27 september, datum Bathmense Kermis. De kermis gaat niet door, dit betekent dat 
maandag 27 september een gewone schooldag voor alle kinderen is. 
 

7. Arrangementmedewerker 
 
De drie scholen in Bathmen hebben een eigen arrangementmedewerker voor ondersteuning aan die kinderen 
die dat nodig hebben: Ageeth Veeneman. Voorheen werd Ageeth ingehuurd als ZZP-er, maar m.i.v. 1 augustus 
heeft zij een dienstverband bij Zinder. Ageeth verdeelt haar beschikbare uren over de scholen in overleg met 
Esther. 

 

8. Startgesprekken 
 
In de eerste periode van het schooljaar houden we startgesprekken. Zoals de naam al zegt doen we die 
gesprekken om een goede start van een schooljaar te maken samen met de ouders. Ouders en leerkrachten 
zijn samen bezig met de ontwikkeling van een kind en u geeft een deel uit handen aan de school. Dat vraagt 
om een goede vertrouwensrelatie en goed overleg. Een startgesprek is daarvoor een mooi beginpunt. Het 
hoeft geen ingewikkeld gesprek te zijn want het gaat om kennismaken, bespreken wat verwachtingen zijn en 
wat we dit jaar willen bereiken. Met ‘we’ bedoelen we dan ouders en school. Het is dus een heel gelijkwaardig 
en open gesprek. (Zie ook bijlage; folder ouderbetrokkenheid) 
 
Als school vinden we het belangrijk dat we niet over kinderen spreken, maar met kinderen. We willen 
kinderen bij het startgesprek betrekken. De kinderen worden dus ook uitgenodigd. Kinderen kunnen vaak 
prima aangeven wat zij belangrijk vinden. Natuurlijk geldt dat niet voor alle kinderen. Sommige kinderen zullen 
pas wat gaan zeggen als ze wat vaker bij een startgesprek zijn geweest. Heel jonge kinderen kunnen wellicht 
nog niet goed meepraten. Toch vinden we het ook dan goed dat uw kind er, al spelende, bij is. Uw 
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zoon/dochter ervaart dan dat ouders en school met elkaar overweg kunnen en een goed contact met elkaar 
hebben en dat geeft vertrouwen. Naarmate uw kind ouder wordt kan het meer deelnemen aan het gesprek. 
   
Gezien het specifieke karakter van groep 1-2, groepen 3 en groep 8 willen we betreffende ouders graag ook 
mondeling informatie geven. In de genoemde groepen is veel nieuwe informatie te vertellen over hetgeen er 
allemaal aan bod komt. In groep 4 t/m 7 zijn minder veranderingen, behalve dat de leerstof uitgebreider en 
moeilijker wordt.  
 
Gelet op de maatregelen rondom het coronavirus is het op dit moment NIET mogelijk een informatieavond te 
houden waarbij we alle ouders tegelijk kunnen ontvangen. We beraden ons nog over de organisatie van deze 
bijeenkomst, nadere informatie ontvangt u via de leerkrachten van de desbetreffende groepen. Na de 
informatieavond wordt de benodigde informatie ook per email gedeeld.  

 

9. Communicatie met ouders via een app   
 

In de besloten digitale omgeving van Parro worden foto’s geplaatst, oproepen gedaan en er wordt informatie 
over de groep gedeeld. Op die manier blijft u op de hoogte van allerlei activiteiten van de groep en wordt u als 
ouder actief betrokken. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Adreswijzigingen doorgeven  
 
Wij vragen u vriendelijk om wijzigingen in adres, e-mail of telefoonnummer aan ons door te geven. U kunt 
hiervoor een mailtje sturen naar onze administratieve ondersteuner Linda Muller: l.muller@rythmeen.nl. Zij 
verwerkt de wijziging in ons administratiesysteem ParnasSys. 

 

11. Ziekmelding / te laat komen 
 
Wanneer uw kind ziek is, geef dit dan vóór 8:30 uur telefonisch door aan school. Het is voor de leerkrachten 
vervelend wanneer een leerling niet op school komt en de reden onbekend is. 
 
We willen iedere dag om 8.30 uur starten met alle kinderen, wilt u daarom (samen met uw kind) ervoor zorgen 
dat hij of zij op tijd aanwezig is. In ons administratiesysteem houden we naast het ziek zijn ook het te laat 
komen van kinderen bij. Na 3 meldingen is er een gesprek met het kind en ouders om een oplossing te zoeken 
voor het op tijd in de klas aanwezig te kunnen zijn.  
 

12. Activiteiten eerste schoolweken 
 
De naschoolse wetenschap en techniek cursus van Mad Science komt naar onze school!   
Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom verzorgd onze professor op 26-8-2021 een leuke een 
leerzame Science Show! Hierna kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse 
wetenschap en techniek lessen.  

Uw privacyvoorkeur aangeven via Parro 

 
De school heeft uw toestemming nodig om beeldmateriaal en NAW-gegevens te 
mogen delen. U kunt uw voorkeur via Parro aan ons doorgeven via de volgende 
stappen: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' in de Parro-app. 
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.  

U kunt op elk gewenst moment inzien wat u aan het begin heeft doorgeven en 
eventueel uw voorkeur opnieuw wijzigen.  

 

mailto:l.muller@rythmeen.nl
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De cursus is op vrijdag om 14:15, vanaf 17-9-2021. De lessen duren een uur. 
Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema 
centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze 
poeders. 

 
Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan en laat je lijf tegen de 
muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de muur aan, probeer dan je 
andere been op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen 
zwaartepunt! 

 
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op 
naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 6-9-2021. VOL=VOL 

 

13. Hartelijk dank 
 

Via deze nieuwsbrief willen we ALLE OUDERS bedanken die meehelpen om een frisse, opgeruimde start te 
kunnen maken. De komende tijd wordt er hard gewerkt om onze school, ons schoolplein en het groen rondom 
het gebouw toonbaar te maken. En daarvoor dus : DANK! 

 
Hartelijke groet, 
Het team van Kindcentrum de Rythmeen 


