
Beste ouders, 
Maandag is het dan zover, de zomervakantie is voorbij en we gaan weer starten na 6 
weken vakantie.

Maar deze keer niet net als anders, maar op een spiksplinternieuwe locatie.


Er is in de zomervakantie heel veel werk verzet.

Het oude Ukkie Pukkie gebouwtje is verdwenen en 
ook van de oude Goede Herderschool is niets meer 
over. Opeens is er een mooie nieuwe school te zien 
vanaf de weg. Wel een beetje vreemd en onwennig 
nog, maar natuurlijk echt schitterend. Er is met 
directie en collega’s hard gewerkt om het binnen zo 
mooi, functioneel, veilig en gezellig mogelijk te 
maken voor de kinderen en natuurlijk ook voor ons 
zelf.

En……. we hebben er allemaal super veel zin in.


Let op……reminder…..hier zijn nog een keer de nieuwe openingstijden: 

maandagmorgen						08.15	-		12.15	
dinsdagmorgen										08.15	-		12.15					
woensdagmorgen					08.30	-	12.30	
donderdagmorgen				08.15	-		12.15					
vrijdagmorgen												08.15	-		12.15	

Brengen:	Ma./di./do./vr.		tussen	08.15	en	08.45				
Ophalen	:																														tussen	12.00	en	12.15	
Brengen:	Woensdag									tussen	08.30	en	08.45				
Ophalen	:	Woensdag									tussen	12.15	en	12.30	
															

Brengen en halen: 
Tot onze spijt zal de start van het nieuwe schooljaar natuurlijk niet zijn zoals we met z’n 
allen bedacht hadden. Een groot feest met alles erop en eraan!

Vanuit het landelijk protocol dat voor de zomer is afgegeven, moeten we ons natuurlijk 
blijven houden aan de regels en afspraken die gemaakt zijn. Dit om het 
besmettingsgevaar voor corona zo klein mogelijk te houden.

Dus helaas nog steeds geen ouders in de school met halen en brengen.

We snappen dat dit vooral nu heel zuur is en vinden het zelf natuurlijk ook heel vervelend. 
Maar wat moet dat moet helaas!

Is het voor bepaalde zaken toch nodig binnen te komen/zijn, dan maken we daar 
natuurlijk een uitzondering voor. Zoals bijvoorbeeld voor peuters die voor het allereerst 
naar Ukkie Pukkie komen. Met deze ouders wordt apart even een afspraak 
gemaakt.


    




 Belangrijk:  
Jullie kunnen nog niet de hoofdingang 
van de school gebruiken, maar komen 
voorlopig via de zijkant het hek door, 
aan het Rode Schuurderwegje.  
Daar kan ook geparkeerd worden. Ga 
echter niet naar de zijdeur waar de 
kleuters naar binnen gaan, maar  loop 
door naar de achterkant van het 
schoolgebouw. 

Daar hebben wij een eigen ingang, die we nu tijdelijk ook voor brengen en 
halen gebruiken. Later als alles klaar is, is dat de deur naar onze speelplaats. Tot die 
tijd spelen de kinderen nog op het grote voetbalveld. 

Opening van de nieuwe school:  (De peuters zijn dan al binnen). 
De kinderen van de basisschool zullen maandagochtend 31 augustus met z’n allen om ± 
08.40 symbolisch door een feestelijke boog van balonnen voor het eerst naar binnen 
gaan in de mooie nieuwe school. Dit ook via de zijdeur aan het Rode Schuurderwegje, 
omdat aan er aan de voorkant volop gewerkt wordt.


Onze peuters sluiten dan misschien even aan of bekijken het spektakel gewoon gezellig 
vanaf de zijlijn.


Als het schoolplein ook helemaal klaar is, zal de school pas echt feestelijk geopend 
worden. Hopenlijk dan natuurlijk ook met alle ouders erbij!


Trakteren: 
Natuurlijk mogen jarige kinderen gewoon trakteren, ook kinderen die in de 
vakantie jarig zijn geweest en dit nog niet hebben gevierd. Wel moeten de 
traktaties voorlopig nog in fabrieksverpakking zitten. Dus geen zelfgemaakt 
lekkers. Ook dit is een opmerking vanuit het landelijk protocol.

Verder maken we er net als anders een gezellig feestje van.


Nieuw telefoonnummer: 
Het oude nummer van Ukkie Pukkie is komen te vervallen. 

Vanaf nu kan het centrale nummer van de Goede Herderschool gebeld worden. Jullie 
worden vervolgens doorverbonden naar de peuteropvang. 


Goede Herderschool - 0341 55 23 12  


Protocol Covid-19: 
Het protocol is te vinden op de welkomstpagina van onze website en zal indien nodig 
worden aangepast volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.







Welkom en heel veel plezier allemaal Ukke Pukken en ouders. 

We hopen er weer een mooi jaar van te maken met elkaar. Dat kunnen wij natuurlijk niet 
alleen, daarom vragen wij God om met ons mee te gaan en zijn zegen te geven.


Vriendelijke groeten van het team van Ukkie Pukkie.



