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EEN MOOI, NIEUW SCHOOLJAAR GAAT STARTEN
Maandag gaan we de kinderen weer zien. Het team gaat met heel veel plezier
weer beginnen aan het nieuwe schooljaar, we zijn er klaar voor. Alles is voorbereid, de school en de klassen zien er weer mooi uit, de kinderen kunnen
komen! We kunnen met elkaar aan het werk gaan.
We hopen van harte dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad,
heerlijk hebben kunnen ontspannen, leuke dingen hebben kunnen doen en
weer flinke energie hebben gekregen. Allemaal dingen om goed te kunnen
starten aan een mooi, nieuw schooljaar. Natuurlijk hopen we ook dat iedereen de vakantie gezond heeft kunnen vieren.

PROTOCOL COVID-19 START SCHOOLJAAR 2021-2022
Het onderwijs moet nog steeds werken volgens een protocol. In de zomervakantie hebben we een nieuw en uitgebreid protocol ontvangen van het ministerie. Dit protocol wordt als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Er verandert ten opzichte van de laatste weken van het schooljaar niet heel
veel. Wat we wel binnen de regels kunnen organiseren zijn face-to-face
oudergesprekken, u leest hier verder in deze nieuwsbrief over
De organisatie en de specifieke aanpassingen voor onze school zijn:
• We starten vanaf a.s. maandag met de nieuwe schooltijden; ma, di, do,
vr 8.30- 14.30 uur en woensdag van 8.30 - 12.30 uur
• De schooldeuren gaan om 8.25 uur open
• Als u uw kind komt brengen kunt u op het plein van uw kind afscheid
nemen
• De kinderen van de groepen 1/2A, 1/2B, 4, 8A en 8B gaan via de buitendeur van hun eigen groep naar binnen en aan het einde van de dag naar
buiten
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• 30 aug start schooljaar
• 30 aug—2 sept
Luizenpluizen
• 9 sept; informatieavond
• Vanaf 6 sept doelstellingen
gesprekken
• Week 20 sept;
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•
•
•
•
•
•
•

Groep 3 gaat naar binnen via het extra kleuterlokaal
De kinderen van groep 3,5,6 en 7 komen via de hoofdingang naar binnen
en ook aan het einde van de schooldag naar buiten
De kinderen kunnen weer met elkaar buiten spelen met de kleine pauze
Tijdens de grote pauze spelen de kinderen van de groep 3,4 en 5 samen
buiten, de kinderen van de groepen 6,7 en 8 doen dat met elkaar
De 1,5 meter tussen volwassenen in en buiten de school blijft gehandhaafd
Vrijwilligers mogen in de school aanwezig zijn
Wat blijft: bij klachten die passen bij Corona moet uw kind thuis blijven.
De beslisboom waarop u kunt zien hoe u en wij moeten handelen is als
bijlage toegevoegd.

OUDERGESPREKKEN

•

We willen heel graag met u als ouders weer
face-to-face communiceren! Dat kunnen we
doen en gaan we doen maar wel binnen de
mogelijkheden van het protocol:
• Gesprekken kunnen op school plaatsvinden als deze gesprekken vooraf gepland zijn. U kunt dan denken aan de
komende doelstellingengesprekken, rapportgesprekken etc
Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken neem dan contact op met de
leerkracht. Als blijkt dat een telefoongesprek niet toereikend is, dan
wordt een oudergesprek gepland.

JAARKALENDER
Alle activiteiten die plaatsvinden in een schooljaar worden gepland. Zo ook
voor dit schooljaar. In de jaarkalender, die als bijlage is toegevoegd, staan de
data voor o.a. de informatieavonden, de doelstellingengesprekken, het luizenpluizen, de vakanties etc.
Wat u nu mist zijn de data van voorstellingen, creamiddagen, afsluitingsmiddag thema wereldoriëntatie BLINK en nog een zestal andere mooie middagen
die we met de kinderen gaan doen. Voor de Coronatijd was u welkom op
school voor het bijwonen van deze middagen. Omdat dit nu nog niet mogelijk
is, hebben we deze activiteiten niet opgenomen in de kalender. Zodra dit wel
weer kan, hoort u van ons! En we nemen de data op in de jaarkalender. Deze
kalender staat ook op onze website. Mochten er wijzigingen of aanvullingen
zijn gedurende het schooljaar dan worden deze op de website ingevoerd. Ook
in de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden.
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DE VREEDZAME SCHOOL
We horen bij elkaar! Maandag starten we met het eerste blok “we horen bij
elkaar”. Weer met elkaar in de groep, weer met elkaar bezig zijn, weer met
elkaar zorgen voor
onze groep, weer
met elkaar verantwoordelijk zijn .
Hoe we dat doen
leest u in de DVS
nieuwsbrief, deze
is als bijlage toegevoegd.

DE GEZONDE SCHOOL
Groente en fruit is niet alleen maar lekker maar ook gezond! Wij als school
vinden de gezondheid van uw kinderen net als u erg belangrijk. Het is van
groot belang dat kinderen voldoende groente en fruit van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid binnen krijgen. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en
concentratie. Een groot deel van de dag zit uw kind op school. Wat zou het
fijn zijn als wij op school kunnen bijdragen aan een stukje gezondheid van uw
kind. U bent van ons al gewend dat we meedoen met het schoolfruitprogramma. Uw kind krijgt dan 3 keer per week fruit op school. Dit gaat elk jaar d.m.v.
loten. Wij weten dus niet van tevoren of wij worden ingeloot voor schoolfruit.
Daarom willen wij vanaf dit schooljaar met uw hulp ervoor zorgen dat er tijdens het 10-uurtje alleen nog maar groente en fruit wordt gegeten. Als alle
kinderen en de leerkrachten groente of fruit eten als 10-uurtje stimuleren wij
elkaar om gezond bezig te zijn.

Wist je dat?
Een onderzoek uit 2008 toonde aan dat studenten die vóór hun examen een banaan aten, beter presteerden dan de kandidaten die het fruit lieten liggen. Bananen zijn makkelijke tussendoortjes die je
concentratie een boost geven. Ze bevatten een goede combinatie van eiwitten, suikers, vitamines en mineralen. Vooral de kalium die er inzit, is belangrijk voor de hersenen. En zo zijn er meer fruit en groenten die je concentratie en hersenen een goede boost geven!
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INFORMATIEAVOND 9 SEPTEMBER A.S. VANAF 19.00 UUR IN
SHIFTS WELKOM IN DE GROEP
Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, nieuwe leerstof en (vaak) een nieuwe leerkracht. Hoe werkt het in de groep van uw kind, wat gaat uw kind leren, welke verwachtingen zijn er, hoe wordt er gecommuniceerd, wie is eigenlijk de leerkracht, in welk lokaal zit mijn kind, etc, etc.? Een heleboel redenen om een informatieavond / kennismakingsavond te organiseren.
Kennismaken met de leerkracht en bovenstaande informatie krijgen, is ook
nu heel belangrijk.
Hoe gaan wij dit organiseren met de richtlijnen van de RIVM in het achterhoofd:
•
•
•
•

vrijdag 3 september krijgt u van de leerkracht van uw kind alle informatie
toegestuurd
Op donderdag 9 september zijn ouders, tussen 19.00—20.30 uur gedurende 15 minuten, welkom in shifts van 5 personen (één ouder per kind).
U krijgt van de leerkracht informatie over de organisatie
De ingang van het lokaal: via de looproute die uw kind loopt naar de
groep
We zien u graag tegemoet.

DOELSTELLINGENGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
Vanaf 13 september vinden de doelstellingsgesprekken plaats. Deze gesprekken vinden op school plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht samen met uw kind en u de wederzijdse verwachtingen, waar aan gewerkt gaat
worden en kijken we terug of datgene wat bij het vorige gesprek als doel was
gesteld ook gerealiseerd is.
Via de leerkracht krijgt u dinsdag 31 augustus, via Parro, het formulier toegestuurd. U kunt thuis met uw kind het gesprek voorbereiden. We willen u nadrukkelijk vragen het formulier digitaal in te vullen en deze voorbereiding
weer digitaal terug te mailen naar de leerkracht. Wilt u dit uiterlijk 3 september doen?! Waarom digitaal? Het gaat over de ontwikkeling van uw kind, deze ontwikkeling willen en moeten we vastleggen in het dossier van uw kind.
Dit dossier is digitaal! We vragen u om uw medewerking. Alvast dank!
Op dinsdag 31 augustus vanaf 16 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor
het doelstellingengesprek.
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DOELSTELLINGENGESPREK EN NIVEAUINDICATIE GROEPEN 8
Deze gesprekken worden op een andere manier ingevuld. De ouders van de
kinderen uit de beide groepen 8 worden volgende week door de leerkracht
geinformeerd op welke wijze en wanneer deze gesprekken gaan plaatsvinden.

ZIEKMELDEN
Is uw kind ziek? Wilt u dit tussen 8.00—8.30 uur dan telefonisch melden. Parro is een handig communicatiemiddel maar de leerkracht is ‘s morgens met
andere zaken bezig. Zoals u weet worden kinderen gebeld als zij niet op
school zijn en er geen telefonische melding is geweest. U snapt het vast…..

COMMUNICATIE—PARRO
Communicatie tussen school en ouders vinden we erg belangrijk. Heeft u iets
te melden of te vragen…. Doe dit via Parro!
De leerkracht leest Parro frequent op zijn/haar werkdagen en zal zo spoedig
mogelijk reageren.
Wist u dat u via Parro ook de privacy voorkeuren kunt aangeven? De leerkracht weet dan of hij/zij een foto van uw kind mag delen in de besloten
Parro omgeving van de klas.

TOT A.S. MAANDAG!
Vriendelijke groeten,
namens het team
Rianne Tax
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