
                  
 

Opening nieuwe school Warffum - 1e dag 
 
Beste ouders en verzorgers van De Rank en Jansenius,  
 
Hierbij delen wij met jullie de informatie rondom de eerste schooldag in de nieuwe school op 
maandag 9 januari 2023.  
 
Start 
De kinderen van beide scholen gaan tussen 8.15 en 8.25 ‘gewoon’ naar hun ‘oude’ school. De 
leerlingen van de Jansenius gaan naar hun eigen (lege) lokaal. De Rank verzamelt op het plein.  
 
Nieuwe plek 
Om 8.40 uur lopen de kinderen van de Jansenius naar het schoolplein van De Rank. Daar halen we 
elkaar op en lopen we gezamenlijk naar de nieuwe plek onder begeleiding van muziek.  
 
Opening 

Voor de opening hebben we samen iets moois bedacht. Dit houden we nog even als verrassing        
De leerlingen zullen in ieder geval in twee lange rijen komen te staan op het nieuwe plein.  
Na de opening gaan alle kinderen naar binnen, met hun eigen leerkracht. Zo kunnen wij de 
looproutes aangeven, kunnen wij laten zien waar de jassen moeten hangen en wat waar is.   
 
Fietsen 
Omdat we lopend naar de nieuwe school gaan, willen we jullie zo veel mogelijk verzoeken om de 
kinderen op deze eerste dag zónder fiets naar school te laten komen, zodat deze niet op de oude 
plek achter blijft op deze eerste dag. De fietsen mogen eventueel ook alvast op het nieuwe plein, 
tegen de daarvoor bestemde hekjes worden geplaatst.  
 
Ouders 
Nadat jullie de kinderen als ouders naar hun ‘oude’ school hebben gebracht, mogen jullie verzamelen 
op het nieuwe schoolplein. Rond 8.45 uur zullen wij hier met de kinderen aankomen.  
We hebben ervoor gekozen dat de kinderen eerst zelf met hun leerkracht de school gaan verkennen. 
Na 14.00 uur, als de kinderen worden opgehaald, zijn jullie als ouders van harte welkom in de school 
om ook een kijkje te nemen. We vragen de kinderen dan om jullie een rondleiding te geven. Dit kan 
de gehele week, gelijk na schooltijd.  
 
We kijken ontzettend uit naar de verhuizing en kunnen niet wachten om het nieuwe gebouw met 
iedereen te delen. Bij vragen rondom de eerste dag óf iets anders, trek gerust aan de bel.  
 
Hartelijke groeten,  
Team De Rank & Team Jansenius de Vries 
 
 
Het is mogelijk dat er pers aanwezig is bij dit openingsmoment. Denk aan een journalist van de krant of de televisie. 


