Nieuwsbrief 1 – 19 augustus 2021

Wij gaan voor goud!
Welkom in het nieuwe schooljaar. De laatste dagen van de zomervakantie gaan in voor de
leerlingen en maandag openen we weer onze schooldeuren. Deze zomer heeft de
Olympische spelen ons veel mooie momenten opgeleverd met plezier, spanning, verbazing
en bewondering. Juist de verhalen achter de gouden medailles of de momenten dat het
helemaal mis ging, hebben ons geraakt. De topsporters lieten zien dat het heel hard werken
was, vallen en weer opstaan, out of the box denken, focus op je doel, teamspirit en vooral
vieren waar je staat. Juist deze kenmerken inspireren ons voor het nieuwe schooljaar. Samen
met onze leerlingen en jullie als ouders gaan wij voor goud, ieder op zijn eigen onderdeel.
We wensen alle leerlingen en ouders een goed en mooi schooljaar met maximale groei
voor elke leerling.

Start maandag
Helaas hebben we nog te maken met corona en kunnen we ouders nog niet fysiek
verwelkomen in onze school. Daarom hebben we ook dit jaar gekozen voor een rustige
opening die in de eigen klassen gaat plaats vinden. De leerlingen van groep 1-2 mogen vanaf
8.15uur naar binnen lopen en de leerlingen van groep 3-8 gaan samen met de leerkracht
naar binnen om 8.25uur. Om 10.00uur hijsen we samen onze schoolvlag.
Om 14.15uur zullen alle leerkrachten mee naar buiten lopen met de leerlingen.
Daarnaast blijven we veel luchten en houden we als team 1,5 mtr afstand van elkaar.

Groepen
Maandag
1/2 Juf Yvette
Juf Laura (ondersteuning)

3/4 Juf Elaine

5/6 Meester Jelle

7/8 Juf Anne
Juf Leonie
(onderwijsassistent)

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Yvette
Juf Laura (ondersteuning)

Juf Ellen
Juf Laura (ondersteuning)

Juf Ellen
Juf Leonie
(onderwijsassistent)

Juf Yvette

Juf Elaine

Juf Marjolein
Juf Elaine

Juf Elaine
Juf Leonie
(onderwijsassistent)
Meester Jelle

Juf Anne
Juf Kelly

Meester Jelle
(morgen)
Juf Laura
(middag)
Juf Kelly

Juf
Marjolein
?

Meester Jelle

Meester
Jelle

Juf Anne

Juf Kelly

Martine Tiehuis
(middag)

Juf Marjolein Stegeman (groep ½) zal de eerste drie weken ondersteunen buiten de groep en daarna
met zwangerschapsverlof gaan.
Juf Leonie Middelhuis (onderwijsassistent) is helaas nog niet fit na haar
zwangerschap. Zij zal daarom haar uren langzaam opbouwen.
Juf Anne geeft op maandag na schooltijd verlengde leertijd. De
leerlingen (en ouders) die daarvoor in aanmerking komen krijgen
volgende week bericht via de IB-er. Daarom is juf Anne op
maandagmiddag niet in groep 7/8. Martine Tiehuis (ICT-er) geeft dan
ICT les aan deze groep. Tevens zal de techniek voor groep 8 starten
vanaf oktober.
Volgende week zal duidelijk worden wie elke vrijdag in groep ¾ staat tot aan de kerstvakantie.
Jaqueline van Oostrum heeft aangegeven dit toch niet te gaan doen.

1/2
3/4

5/6

7/8

Hoe naar binnen?
Kinderen komen zelf naar binnen vanaf
8.15uur.
Kinderen mogen vanaf 8.15uur op het
plein. Als de bel gaat, lopen de leerlingen
naar binnen. De leerkracht staat bij de
deur van de klas.
Kinderen mogen vanaf 8.15uur op het
plein. Als de bel gaat, lopen de leerlingen
naar binnen. De leerkracht staat bij de
deur van de klas.
Kinderen mogen vanaf 8.15uur op het
plein. Als de bel gaat, lopen de leerlingen
naar binnen. De leerkracht staat bij de
deur van de klas.

Welke ingang?
Voorkant

Gym DAR
-

Kerkkant

Donderdagmiddag

5: Kerkkant
6: Achterkant

Dinsdagmiddag
(1 keer in de maand
zwemmen)

Achterkant

Woensdagmiddag

Mag mijn kind naar school?
Er is een nieuwe beslisboom voor leerlingen van de basisschool. In de bijlage is deze
opgenomen. Hierin is te lezen wat te doen als een kind ziek is, verkouden is. Bij twijfel, bel
even en dan overleggen we samen of we nemen contact op met de GGD.

Communicatie
Ons communicatiemiddel Parro zullen we zoveel mogelijk gebruiken zodat jullie als ouders 1
communicatiekanaal hebben. Volgende week zal de digitale agenda in Parro aangemaakt
worden per groep. De leerkracht zal elke morgen de berichten op Parro bekijken. Daarom
willen we vragen om ziek melden van de leerlingen zoveel mogelijk via Parro te doen.
De volgende nieuwsbrief komt donderdag 2 september uit. Daarna zal de nieuwsbrief 1 keer
in de 3 weken uitkomen. In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe collega’s en stagiaires
zich voorstellen.

