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De jarigen van deze week
Silde, Bent, Lorenzo

Agenda
12 juni
15 juni
16 juni
17 juni
1 juli
3 juli
3 juli
4 juli- 14 augustus

Studiedag team
Afscheidsfoto groep 8
Groep 8: Klimbos Paasloo en ???
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 7-8
Verrassingsdag!!
10.00 uur uitzwaaien groep 8
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
Start zomervakantie

Weer iedere dag naar school!
We zijn deze week begonnen met volledige groepen. Weer een heel verschil, maar wel weer fijn om
elkaar weer te zien en het gewone ritme op te pakken. Ook voor ons is het zoeken hoe we het beste
om kunnen gaan met het in acht nemen van de verschillende maatregelen. Dat vergt hier en daar
kleine aanpassingen: een halve groep vraagt wat anders dan een volledige groep.
Zo hebben we besloten om het in- en uitgaan van de groepen 1-2 anders te organiseren. De deuren
van de kleutergroepen staan vanaf 8.15 uur open. De kinderen kunnen dan langzamerhand binnen
druppelen. Ouders kunnen afscheid nemen van hun kind op het plein. De groepen spreken onderling
af wanneer ze naar buiten gaan voor het ophalen. Dit zal rond 14.00 uur zijn. Als de éne groep
opgehaald is, zal de ander naar buiten komen.
De groepen 3-8 houden hun eigen start- en ophaaltijden. De leerkrachten geven aan wanneer de
groep of enkele leerlingen naar binnen kunnen. Dit doen we m.n. om een grote groep handenwassers
voor de wasbakken te voorkomen.
Daarnaast mogen de oudergesprekken niet doorgaan zoals we gewend zijn. De leerkrachten sturen
naar een aantal ouders een mail met een voorstel om een gesprek te voeren. Dit kan telefonisch, via
Google Meet of op het plein, in de patio met 1,5 m afstand of in uitzonderlijke gevallen toch in school
op geruime afstand of met een kuchscherm ertussen. Wilt u buiten wachten tot u opgehaald wordt
door de leerkracht? Mocht u aan het eind van de week niet gemaild zijn en u wilt toch graag een
gesprek aanvragen, neemt u dan zelf even contact op met de leerkracht?

Juf Baukje en meester Jan
Juf Baukje had een mooi nieuwtje te vertellen. Ze is zwanger van haar derde kindje! Alles ziet er
prima uit. Als alles verder gaat volgens plan dan wordt de kleine spruit half december geboren.

Meester Jan is dinsdag aan zijn hals geopereerd. De operatie is goed verlopen, huis is gelukkig al
weer thuis. Volgende week verwachten we hem nog niet op school. Juf Miranda zal dan in groep 4-5
blijven.

Digitaal theoretisch verkeesexamen
A.s. woensdag zullen de leelringen van groep 7 en 8 het theoretische verkeersexamen maken. Zij
maken deze voor het eerst digitaal. Zo kan er toch een verkeersdiploma worden gehaald!

1 juli: verrassingsdag!
Op 1 juli hebben we voor alle leerlingen iets gezelligs georganiseerd. Wat dat is???? Dat blijft nog een
verrassing! Onderdeel van deze dag is, dat we alle leerling die de afgelopen periode jarig zijn geweest
in het zonnetje willen zetten. Een enkeling heeft op een alternatieve manier al getrakteerd, anderen
hebben nog niet getrakteerd en willen dat wel graag. Mocht uw kind nog niet getrakteerd hebben,
dan mag hij/zij op deze dag zijn/haar eigen groep trakteren, mits het een verpakte traktatie is! Dus
geen overheerlijke zelf gebakken cupcakes of heerlijke fruitspiezen, maar een door de fabriek
verpakte traktatie.
We vragen meteen of de leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn, na de vakantie willen
trakteren. Dit om al te veel lekkernijen op één dag te voorkomen.

In- en uitgaan van de school
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden. Komt u zoveel mogelijk lopend of op
de fiets naar school! Per dag graag slechts eén ouder per gezin die de kinderen komt brengen.
Parkeren zoveel mogelijk tussen de eikenbomen of op het Blughut terrein. Ook het team zorgt ervoor
om aan de wegzijde van de parkeerplaats te parkeren. De pleinkant van de parkeerplaats is dan leeg
en biedt zo voldoende ruimte voor ouders met fietsen om tijdens het wachten de onderlinge afstand
van 1,5 m in acht kunnen te nemen.
Worden uw kinderen op verschillende tijden verwacht en u brengt de kinderen zelf, dan hoeft u
vanzelfsprekend niet eerst weer naar huis terug. Als het eerste kind naar binnen is, kunt u op een
rustig plekje even wachten totdat de leerkracht het andere kind ophaalt. Dit geldt ook tijdens het
ophalen van uw kind.
Ouders/opvang, e.d. groep 1 en 2: wachten op plein verdeeld over de hele lengte van het hek, 1,5 m
afstand houden, kind gaat naar de juf die op het plein staat.
Ouders/opvang e.d. groep 3-8: liefst “tut en d’r ut”: ouders op parkeerplaats verdeeld over de hele
lengte van het hek, 1,5 m afstand, kind gaat naar juf/meester die op plein staat.
Teamleden staan op schoolplein en nemen de kinderen mee naar binnen.
NB: Wilt u dit ook aan de opvang meedelen?
Gebruik ingangen:
Groep 1 en 2: Kleuteringang: NB: om zo weinig mogelijk ouders te laten halen en brengen gaan ook
de instroomleerlingen vanaf 1 januari 2020 tot 14.00 uur naar school!
brengen: vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur inloop
ophalen: rond 14.00 uur
Op vrijdag zijn deze beide groepen om 11.45 (groep 1) en om 11.55 uur(groep 2) vrij
Groep 3-4-5 Hoofdingang:
Brengen: groep 3a of 3b om 8.20 uur, groep 4 of groep 5 om 8.30 uur,
Ophalen: groep 3a of 3b om 13.50 uur, groep 4 of groep 5 om 14.00 uur
Groep 6-7-8 Ingang bij hun lokaal:
Brengen: groep 6 of 7a om 8.20 uur, groep 8 of 7b om 8.30 uur
Ophalen: groep 6 of 7a om 13.50 uur, groep 8 of 7b om 14.00 uur

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 17 juni 2020

