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We zijn weer begonnen!
Vorige week is er al een uitgebreide nieuwsbrief uitgegaan met informatie over de start van
ons nieuwe schooljaar. Vooral over hoe we omgaan met de maatregelen i.v.m. corona.
Inmiddels is er een bijgesteld protocol van de PO-raad, maar dat wijkt nauwelijks af van de
bestaande afspraken.
Op school lukt het goed om alles weer zoveel mogelijk gewoon te laten verlopen. Vooral voor
de kinderen!
Al missen we juf Inge natuurlijk wel en ook Inge mist de kinderen en de school heel erg.
We zijn nog volop op zoek naar een vervanger voor groep 1-2 (samen met juf Irene) of 5-6
(samen met juf Niek).
Schoolkalender
In de schoolkalender zijn een paar data gewijzigd of toegevoegd:
• De hoofdluiscontrole op school vervalt. Graag zelf goed controleren!
• Op 13 oktober is er een studiemiddag voor de leerkrachten. De kinderen zijn dan vanaf
12.00u vrij!
• De derde studiedag van dit schooljaar is gepland op 21 juni. De kinderen zijn dan vrij.
• Zie ook: schoolkalender
LesKracht
We beginnen dit schooljaar met een nieuwe aanpak voor wereldoriëntatie.
De regenboogwereldkist voor groep 1 t/m 4 en de Spectrumbox voor groep 5 t/m 8.
De materialen worden uitgegeven door “Leskracht”.
Het is een zeer uitgebreide aanpak, waarin niet alleen alle kerndoelen op het gebied van natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap aan de orde komen, maar ook activiteiten
gericht op (21e eeuwse-) vaardigheden als samenwerken, plannen, onderzoeken.
En allemaal zowel analoog als digitaal.
De studiemiddag op 13 oktober is hier ook voor bedoeld.
Halen & Brengen
Herhaalde oproep: Als om 2 uur de school uitgaat is het lastig voor ouders om anderhalve
meter afstand te houden. Een ouder bracht het idee in om eenrichtingsverkeer in te stellen.
Aankomst vanaf de Grote kerk of via de Baljuwstraat en vertrek via de
Wijngaardstraat richting Kwartierstraat en Kaai.
Nieuw op school!
Twee kinderen zijn ‘nieuw’ begonnen na de zomervakantie. Jop Besuijen (neefje van Sanne,
Manon en Anouk) is in de zomervakantie vier jaar geworden. Victoria Louws wordt binnenkort vier jaar, maar is al aan het wennen.
We wensen Jop en Victoria heel veel plezier bij ons op school!
Diversen
•

•

‘Fysieke’ informatiemomenten zijn helaas nog niet mogelijk. Dus geen informatieochtend
of -avond. De kinderen krijgen binnenkort een informatieboekje mee over het reilen en
zeilen in hun groep. Aangevuld met foto’s en filmpjes via de website.
Op de website zijn ook nog wat foto’s van het eindfeest te vinden: foto’s

Agenda
Voor belangrijke data: zie agenda

