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Een nieuw schooljaar!
Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar! De afgelopen week is het personeel druk
doende geweest om alles voor te bereiden om jullie kinderen weer een prachtig nieuw
schooljaar te geven. Wij hebben er veel zin in en hopelijk jullie kinderen ook.
De schooldeur gaat vanaf dit schooljaar niet meer om 8.15 uur open, maar om 8.20 uur. De
kinderen hebben dan genoeg tijd om naar hun groep te lopen en om 8.30 uur klaar te zijn
voor het begin van de les. Op de dependance gaat de deur om 8.05 uur open en start de les
om 8.15 uur.
Omdat we heel goed begrijpen dat de eerste schoolweek voor jonge kinderen spannend kan
zijn, zal het de eerste week er als volgt uitzien.
De kinderen van de groepen 1/2, 3 en 4 worden door hun eigen leerkracht ‘s morgens op de
speelplaats opgehaald. De leerkracht staat vanaf 8.20 uur buiten (dependance om 8.05 uur)
en uw kind gaat bij haar of hem staan, totdat de groep compleet is. De groep gaat dan
samen met de leerkracht naar binnen.
Ouders van nieuwe kinderen in groep 1, voor wie het maandag de allereerste schooldag is,
mogen de eerste schoolweek mee naar binnen lopen, tot aan de deur van de groep. U kunt
dan zien hoe uw kind zijn of haar plekje heeft in de groep. Dit blijven we sowieso voor
ouders van nieuwe kleuters doen: zij mogen hun eerste week meelopen naar binnen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn gewend om zelf naar binnen te gaan en zullen dit
vanaf de eerste schooldag gaan doen.

School en Corona-maatregelen
Omdat het Coronavirus nog niet verdwenen is, hebben we nog steeds met beperkende
maatregelen te maken. Hieronder volgt een opsomming van hoe het er op school voorlopig
uit gaat zien.
- Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel
hoesten. Hierbij geldt: bij twijfel thuis blijven.
Om u als ouder te helpen de juiste beslissing te nemen, is er een beslisboom
ontwikkeld. Die komt als bijlage met deze nieuwsbrief mee. Gebruikt u deze
alstublieft om een beslissing te nemen en mocht u toch een vraag hebben, neem dan
gerust contact met school op.
- Volwassenen in school blijven onderling tenminste 1,5 meter afstand houden ten
opzichte van elkaar. Hygiënemaatregelen blijven van toepassing, zowel voor
volwassenen als kinderen.
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Als u een afspraak met een leerkracht wilt, kan dat weer gewoon op school. Wel na
schooltijd, ‘s morgens zijn we er voor de kinderen (zeker met de inloop).
Als er twijfel is over de afstand-maatregel, wordt een mondkapje gedragen.
Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school,
volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Zij bepalen in welke
categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten
(categorie 2) of overige contacten (categorie 3) en of en hoe lang quarantaine
noodzakelijk is. M.a.w.: het is nog steeds mogelijk dat een klas in quarantaine moet,
geheel of gedeeltelijk. Daarvoor zullen wij steeds eerst contact opnemen met de
GGD alvorens we u bericht sturen over wat we gaan/moeten doen.
Traktaties graag nog op dezelfde manier als voor de zomervakantie: Corona-proof
(voorverpakt of iets anders waar niet met vingers aan het fruit of snoep is gekomen).

Stand van zaken verfwerk
In de zomervakantie is hard gewerkt om de school en het kinderdagverblijf te verven. Dat
werk is nog niet helemaal klaar, mede door de hoeveel regen die gevallen is. De inschatting
is nu dat het nog zo’n twee weken duurt en het laatste gedeelte, het verven van de hekken
op en rond de speelplaats, zal in de herfstvakantie gaan gebeuren.
De brug naar de speelplaats is ook bijna klaar, maar we kunnen er nu wel al overheen lopen.
Op de bovenkant van de brugleuning komt nog een dekplaat en ter bescherming van de
handen is er tijdelijk een lat op gemaakt. Het beste is nu om over de brug te lopen zonder de
leuning vast te pakken.

Nieuwe vakleerkracht gymnastiek
Vlak voor de zomervakantie werden we verrast door het nieuws dat de vakleerkracht
gymnastiek David de Ruiter een fulltime benoeming kon krijgen op de andere school waar hij
ook werkt. Daardoor moesten wij op zoek naar een vervanger voor de woensdag. Die
hebben we in de laatste schoolweek gevonden: Sander Bom. Hij geeft op woensdag les aan
de kleutergroepen in het hoofdgebouw, de groepen 3 en groep 4b. Op vrijdag komt er een
extra gym-dag bij. Dan zal hij alle kleutergroepen, dus ook die op de dependance, gymles
gaan geven. Dit laatste kunnen we waarmaken door de NPO-subsidie en is in principe voor
twee jaar.

Reken- en taal-dans voor kleuters
Ook dankzij deze subsidie kunnen we reken- en taal-danslessen voor kleuters aanbieden.
Juffrouw Marsha van Danswijs zal kleuters plezier laten beleven aan dansen en ondertussen
hiermee reken- en taalbegrippen aanleren, die passen bij het thema in de groep.

Creatieve tekenlessen voor groep 4 t/m 8
Net als vorig jaar zal Marja Ouwerling ook dit schooljaar weer gastlessen tekenen gaan
geven aan de midden- en bovenbouw. Vorig jaar was dat aan de groepen 5 t/m 8, dit
schooljaar komt groep 4 daarbij. Zij laat de kinderen een schilderij maken, opgebouwd met
verschillende technieken.

belangrijke data
vrijdag 3 september
vrijdag 10 september
donderdag 16 september
vrijdag 17 september
vrijdag 24 september
donderdag 14 oktober
vrijdag 15 oktober
maandag 18 oktober t/m
vrijdag 22 oktober

Mad Science geeft show voor groep 3 t/m 8
Schoolreisje groepen 1/2a en 1/2d
Studiedag WSKO-scholen: alle leerlingen vrij
Feestelijke opening van het schooljaar (nadere info volgt)
Schoolreisje groepen 1/2b, 1/2c en 1/2e
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
herfstvakantie

