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AGENDA sept./okt.
Ma. 6 sept.
Di. 14 sept.
Di. 28 sept.
Di. 5 okt.
Wo. 6 okt.
Di. 12 okt.

Start nieuwe schooljaar
ColumBus
ColumBus
Dag van de leraar. Alle kinderen vrij!
Start Kinderboekenweek: “Worden wat je wil!”
Studiemiddag
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij

Wo. 20 okt.
Do. 21 okt.
Ma. 25 okt. t/m
Vrij. 29 okt.

ColumBus
Kijkavond Kinderboekenweek
(onder voorbehoud)
Studiemiddag
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Herfstvakantie

Een nieuw schooljaar!
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 hopen er samen met u en de kinderen een mooi jaar van te gaan maken!
Wij hebben er in ieder geval weer zin in!

Parro
Vanaf dit nieuwe schooljaar gaan we werken met Parro. Dit is een programma met vele
mogelijkheden om zaken tussen school en ouders te communiceren.
U was gewend om via Klasbord berichten en foto’s te ontvangen. Parro heeft deze functie
ook en daarom hebben we besloten om dit voortaan via Parro te doen.
U ontvangt vandaag 2 mailtjes om dit te installeren.
Gaandeweg het schooljaar breiden we de mogelijkheden uit.

Gymlessen
Zoals u weet worden de gymlessen gegeven door onze vakleerkracht juf Birrit. Ook de
kinderen van groep 1/2 krijgen op de maandag gym van haar. Hieronder het rooster.
Groep 1/2
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 3/4

maandag
maandag
maandag
maandag

8.30 – 9.10 uur
9.10 – 10.00 uur
10.00 – 10.50 uur
10.50 – 11.40 uur

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 8
Groep 7

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

8.30 – 9.20 uur
9.20 – 10.10 uur
10.10 – 11.00 uur
11.00 – 11.50 uur

De tijd die voor de leerkrachten vrij komt, zullen zij besteden aan kinderen waarvoor extra
hulp gewenst is.

Jochem
Op de maandagmorgen krijgen we er Jochem als nieuwe
collega bij!
Jochem is een jongen van 19 jaar met het syndroom van
Down. Hij komt op de maandagmorgen van 9.00 – 12.00
uur helpen met allerlei klusjes in de school en speelt op
diverse momenten mee met de kinderen buiten of werkt
soms ook samen met kinderen in de klassen.
Zijn vaste begeleidster is Cindy. Maandag 13 september
komen zij kennismaken in de klassen en een week later
start hij op onze school.
Wij vinden het waardevol voor de kinderen om hen kennis
te laten maken met Jochem en Jochem vindt het heel leuk
dat hij bij ons mag komen werken.
We evalueren natuurlijk geregeld hoe alles gaat verlopen,
maar wij vinden het een mooie uitdaging!

Coronavirus
Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Zo blijft bv. de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen nog steeds gehandhaafd.
Daarnaast moeten kinderen thuisblijven bij koorts, benauwdheid, veel hoesten of andere
corona gerelateerde symptomen.
Een handig hulpmiddel om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag komen is de
beslisboom in de bijlage.
Dat betekent dat kinderen net als vorig schooljaar tot op het schoolplein mogen worden
gebracht, maar ouders niet met hun kind de school in mogen.
De kinderen van groep 1/2 worden net als vorig schooljaar weer tot aan het schoolhek
gebracht, waar ze worden opgevangen door een collega of mij.
De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op en mogen direct naar
binnen naar hun eigen klas.
De kinderen van groep 3 gaan door de kleuteringang. De kinderen van de andere groepen
door de hoofdingang.
De kinderen zijn welkom vanaf 8.20 uur in de klas. Voor die tijd zijn de leerkrachten nog
bezig met de voorbereidingen voor de dag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) niet te
vroeg naar school komt?
Wij blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen en gebruiken als leidraad het laatste protocol
van de PO-raad. Ook deze zit in de bijlage.

Startgesprekken
Halverwege september organiseren we weer de startgesprekken voor de
ouder(s)/verzorger(s). Binnenkort ontvangt u daarover nadere informatie.
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 3 en groep 8 wordt een
informatieavond georganiseerd. Uiteraard rekening houdend met de 1 ½ meter afstand.
U ontvangt binnenkort van de collega’s hierover nadere informatie.

AVG
Bij de inschrijving van uw kind(eren) heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik
beeldmateriaal’ uw keuze kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal
van uw kind(eren). Mocht u uw keuze willen wijzigen dan is dat natuurlijk mogelijk.
Neem dan contact op met mij via wegwijzer@primas-scholengroep.nl Als er van uw kant
geen wijzigingen zijn, dan gaan we er vanuit dat uw eerder aangegeven toestemming ook
weer geldt voor het komende schooljaar.

Spaaractie Plus
De Plus heeft een leuke spaaractie die voor onze school geld op kan leveren!
Dat kunnen we heel goed gebruiken, want we willen in het voorjaar heel graag kuikentjes in
een kippenhok met ren aan de achterkant van de school. Daarvoor is natuurlijk geld nodig.
Mogelijk kan deze actie ons daarbij helpen om dit te realiseren!
•
•
•
•
•

Van 5 september t/m 13 november 2021, ontvangt u bij elke € 10,00 aan
boodschappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt.
Kras de unieke code van de voucher op en scan deze met uw mobiele telefoon of ga
naar plus.nl/sponsorpunten.
Bekijk alle deelnemende organisaties en doneer de sponsorpunt aan De Wegwijzer.
Hoe meer sponsorpunten er worden gespaard, hoe meer euro’s dat oplevert.
In totaal is er € 8125,00 te verdelen onder de deelnemende organisaties.

Spaart u voor ons mee?

Wetenswaardigheden
• Volgende week schrijven we ons weer in voor 20 weken lang gratis schoolfruit.
Wanneer onze aanvraag gehonoreerd wordt ontvangen we van 15 november-18 april
van woensdag t/m vrijdag gratis fruit en groente voor de pauzehap.
Wilt u tot die tijd dit zelf aan uw kind(eren) meegeven? Een boterham erbij mag
natuurlijk ook. Daarbij een drinkbeker met water of een gezonde drank.
Drinkpakjes e.d. niet meer. Vaak zitten daar sapjes in met veel suiker en zo werken
we ook mee aan minder afval.
•

In de Johanneskerk van de Protestante gemeente Serooskerke wordt zondag 12
september een startdienst georganiseerd. Speciaal is er aandacht voor kinderen. Aan
degenen die zich willen opgeven om te komen, is het verzoek een scherf of een paar
scherven, liefst in alle kleuren, mee te nemen van een kopje, schotel of bord en die
bij de ingang af te geven. Dit wordt verwerkt tot een kunstwerk(je).
Wanneer u hiervoor interesse heeft dan kunt u zich opgeven via mailadres
sacomelse@zeelandnet.nl Er zijn nl. maar 60 mensen toegestaan.

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

