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De jarigen in augustus
Thijn,Levanna,Jesse,Jurre,Djoy,Ties,Bauke,Loranzo,Lise,Kaja

Agenda
23 augustus
01 september
02 september
02 september
02 september
06-24 september

Start schooljaar 2020-2021
Informatieavond groep 1-2-3
Informatieavond groep 4-5-6-7
Informatieavond groep 8
Schoolfotograaf: groepsfoto’s
Startgesprekken leerlingen, ouders, leerkracht

Start nieuwe schooljaar
Zo zijn dan ineens alle zes weken zomaar weer om! Hopelijk heeft u ervan genoten en heeft u ze
vooral in goede gezondheid doorgebracht! Bijna het voltallige team is gisteren weer op school aan de
slag gegaan. Juf Miranda wacht thuis met spanning op de geboorte van hun kindje, juf Baukje is na
haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer begonnen. Juf Babs en juf Margriet ( IB) zijn als
nieuwe teamleden verwelkomd. Eén leerkracht missen we nog. Meester Jan is tijdens zijn vakantie in
Spanje, ondanks de volledige vaccinatie, besmet geraak met het coronavirus. Hij moet de komende
dagen in quarantaine op zijn hotelkamer doorbrengen. Een tegenvaller voor hem! Hij was graag
volgende week zelf begonnen in de groep. Gelukkig hebben we de hele volgende week juf Birte vast
kunnen leggen. Zij valt vaker in op onze school. Gisteren en vandaag hebben wij de eerste
voorbereidingen getroffen om maandag weer fijn te kunnen gaan beginnen. We zijn benieuwd naar
alle verhalen van de kinderen!
A.s. maandag staan de leerkrachten op het plein om de kinderen op te vangen en om eventueel nog
een kort praatje met u te kunnen maken. Ook in de komende tijd worden de coronaregels die voor
de vakantie golden grotendeels weer in acht genomen:
- Ouders blijven buiten het plein halen en brengen en op 1,5 m afstand van elkaar,
- Kleuterouders kunnen wel op het plein hun kind brengen.
- Liefst slechts één ouder per kind.
- Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend

- Handen wassen bij binnenkomst en tussendoor
- Niezen en hoesten in de elleboog + papieren zakdoekjes meegeven
- Tassen aan de stoel in het lokaal, jassen op de kapstok.
Bij deze weekinfo ontvangt u een beslisboom waarin u kunt zien of uw kind bij lichte klachten wel of
niet naar school kan. Voor alles geldt: bij twijfel: blijf thuis en laat je testen.
In de komende vier weken zullen de startgesprekken plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de
leerkracht zelf uitgenodigd. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op gepaste afstand in het lokaal.
De 1,5 m afstand tussen volwassenen zullen we zoveel mogelijk weer moeten handhaven.
De informatieavond zal ook weer plaatsvinden. We vinden het van belang dat u ook even in de
school kunt kijken om te zien waar uw kind mee bezig is, even sfeer te proven. We hebben dan ook
besloten om op de infoavonden met tijdsloten te gaan werken. Met behulp van een tijdslot kan 1 van
de ouders samen met uw kind in de groep bekijken waaraan en met welke methodes er gewerkt
wordt. Algemene informatie hoort u vooraf door de eigen leerkracht van uw kind. Meer details en de
opgavemogelijkheid voor de tijdsloten over de informatieavonden hoort u nog van ons.
Voor wat betreft de traktaties: Er mag weer “gewoon” getrakteerd worden. De traktaties hoeven
niet meer voorverpakt worden aangeleverd. Dat houdt tevens in dat we graag weer de richtlijnen van
de gezonde school willen volgen. Als u ook het team wilt laten meedelen in de traktaties, dan zijn
voor ons de traktaties die de leerlingen krijgen prima. Ook wij doen graag mee aan de richtlijnen. Op
onze website vindt u hierover bij de beleidsstukken meer informatie.
Voor het werken met de Chromebooks is het handig als ieder kind eigen oordopjes gebruikt. Veel
leerlingen hebben al langer eigen oordopjes of een kleine hoofdtelefoon. Mocht uw kind deze nog
niet hebben, wilt u er dan voor zorgen dat deze de komende week meegegeven worden? Oordopjes
zijn handig omdat deze niet te groot zijn en gemakkelijk in het vak passen.
Wilt u uw zoon/dochter een bidon, beker met deksel of waterflesje meegeven naar school? Zeker in
de zomer is het fijn als ze hun eigen drinkbeker of i.d. bij de hand hebben.
De schoolfotograaf staat gepland op 2 september. Dan worden er groepsfoto’s gemaakt. Individuele
foto’s komen volgend schooljaar weer aan bod.

Gym in het schooljaar 20212022:
Voorlopige indeling: Maandag- en vrijdagmiddag
voor de groepen 6/7 en 8
Dinsdag- en donderdagmiddag voor de groepen 3
en 4 en 5. Ook groep 1-2 zullen regelmatig op
dinsdag in de grote gymzaal van het MFA gaan
gymmen.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 26 augustus 2021

