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AGENDA aug./sept.
Ma. 24 aug.
Di. 8 sept.

Start nieuwe schooljaar!
ColumBus

Di. 22 sept.
Wo. 30 sept.

Buitenlesdag
Start Kinderboekenweek

Nieuw schooljaar
Maandag starten we weer. We zijn er klaar voor om de kinderen te ontvangen!
We hopen dat u en de kinderen een fijne zomervakantie hebben gehad en lekker uitgerust
zijn. Het zal wel weer even wennen zijn; vroeg uit bed, een nieuwe meester of juf en voor
sommige kinderen zelfs een nieuwe school. We gaan er weer een mooi jaar van maken!

Vijf-gelijke-dagen model
Door de bijzondere situatie rondom Corona hebben we drie maanden lang kunnen oefenen
met het vijf-gelijke-dagen model. Met ingang van dit schooljaar gaan we definitief over.
De kinderen nemen eten en drinken mee naar school:
* een gezond tussendoortje + drinken voor de ochtend pauze
* een verantwoorde lunch + drinken voor de middagpauze.

Traktaties
Kinderen mogen in de klas trakteren als ze jarig zijn (geweest). De traktatie moet verpakt
zijn. We verzoeken u geen snoep e.d. te trakteren en ook niet teveel. Omdat groepen mixen
nog steeds afgeraden wordt, is trakteren langs alle klassen aan de meesters en juffen helaas
nog niet mogelijk.

Sport- spelmomenten en pauzes
Alle kinderen gaan minimaal twee keer per dag naar buiten om pauze te houden of
buitenlessen te volgen. De gymlessen zullen bij mooi weer zoveel mogelijk buiten gehouden
worden.

Coronavirus
Helaas is het corona virus nog niet verdwenen. Het lijkt zelfs weer extra de kop op te steken.
Daarom zullen we nog steeds moeten vasthouden aan bepaalde maatregelen.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de PO raad.
In de praktijk zijn dit de belangrijkste aandachtspunten:
• Alle kinderen worden tussen 08.20 en 08.30 op school verwacht. Er wordt voor schooltijd
niet op het plein gespeeld. De kinderen komen gelijk de school binnen.
De kinderen van groep 1 en 2 worden op het voorplein ontvangen door meester Jacco of een
collega.
De kinderen van groep 3/4 gaan door de deur aan het kleuterplein de school in.
De kinderen van groep 5 door de hoofdingang voor de midden-/bovenbouw op het
voorplein.

De kinderen van groep 6/7 gaan door de buitendeur van de klas naar binnen en de kinderen
van groep 8 door de hoofdingang voor de midden-/bovenbouw op het voorplein.
•Een kind blijft thuis bij één of meer van de volgende klachten:
- verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
- hoesten, benauwdheid
- plotseling verlies van reuk of smaak
- koorts boven de 38 graden
•De ouders van de “nieuwe” kleuters mogen een moment meedraaien met hun kind. Zij
worden door de leerkrachten hierover nader geïnformeerd.
De overige ouders mogen onder schooltijd de school nog niet in. Gesprekken na schooltijd
kunnen wel, rekening houdend met de 1 ½ meter. U kunt voor een afspraak de leerkrachten
bellen(0118-596106) of mailen. De mailadressen staan in de schoolkalender. Deze ontvangt
u volgende week. Wij hopen op uw medewerking en begrip.
• De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
• Momenteel is er veel te doen over de ventilatie van de scholen. Dit wordt nader
onderzocht en er zullen mogelijk aanpassingen worden gedaan. Gelukkig hebben wij diverse
ramen en deuren die open kunnen.

Kennismakings-/startgesprekken
In september organiseren we weer de kennismakings-/startgesprekken voor alle
ouder(s)/verzorger(s). Binnenkort ontvangt u daarover nadere informatie.

Geboorte!!
We sluiten deze 1e nieuwsbrief af met een mooi bericht. Meester Guy en zijn vrouw Hannah
zijn vorige week woensdag de trotse ouders geworden van hun dochtertje Nora!
Ook zusje Sophie is er natuurlijk heel blij mee.
We wensen hen samen heel veel geluk!!!

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

