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Maandag 24 augustus: 8.30 uur start van het nieuwe schooljaar
31-08 t/m 04-09: kennismakingsgesprekken; ouder-kind-leerkracht

Start van het schooljaar
Op maandag 24 augustus starten we het schooljaar met een picknick. Alle
kinderen mogen wat lekkers te eten en drinken meenemen als ontbijt. Ook is een
kleed om op te zitten handig. Met z’n allen maken we op het schoolplein een
grote picknick. Kinderen mogen samen lekker ontbijten.
Vanwege de Corona maatregelen kunnen we helaas alleen
de kinderen op het plein ontvangen.
Op deze manier openen we samen het nieuwe schooljaar!
We hopen er een prettig en leerzaam jaar van te maken,
in goede gezondheid!

Corona
Bij klachten als lichte hoest, keelpijn, neusverkoudheid, loopneus en verhoging
van temperatuur, mogen kinderen niet naar school komen. Het is fijn als u dit
voor 8.30 uur dit telefonisch doorgeeft. Als kinderen langer thuis moeten blijven
zorgen we ervoor dat ze schoolwerk krijgen.
Als broertjes of zusjes klachten hebben, hoeven de andere kinderen niet
thuis te blijven, tenzij iemand in huis koorts heeft, dan blijven alle
kinderen thuis.
Als de klachten zich op school voordoen, wordt u gebeld om uw kind zo snel
mogelijk op te komen halen.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerkracht ziek wordt, of thuis zieke
huisgenoten heeft. In dat geval worden de kinderen, net als anders, de eerste
dag op school opgevangen. Als daarna blijkt dat er geen inval mogelijk is voor de
volgende dag, zullen de kinderen thuis moeten blijven. Voor zover mogelijk
zullen ze dan schoolwerk mee naar huis krijgen. Tot nu toe hebben we al een
aantal keer een beroep moeten doen op invalkrachten. Gelukkig kunnen we het
op deze manier nog rond krijgen.
Net als voor de zomervakantie kunnen de kinderen vanaf 8.15 uur binnenkomen.
Nadat ze eerst hun handen hebben gewassen, gaan ze aan hun tafel zitten. Ook
tijdens de dag worden de handen regelmatig gewassen.

Aan ouders vragen we om de kinderen zoveel mogelijk, waar dat kan, alleen
naar school te laten komen, of anders bij het hek/ muurtje afscheid van ze te
nemen.
In principe komen ouders alleen op afspraak de school binnen.
Mocht u hierover vragen hebben, spreek ons gerust aan, of bel even met school.
Inloopochtend en kennismakingsgesprekken
Vanwege de Coronamaatregelen is het dit schooljaar helaas niet mogelijk om een
inloopmoment te organiseren. Als u vragen heeft aan de leerkracht van uw kind,
kunt u een afspraak met haar maken.
De kennismakingsgesprekken, in de week van 31 augustus gaan wel door. U
krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. We vragen u om
bij voorkeur met één ouder per gezin te komen. Bij corona gerelateerde klachten
kan het gesprek op een andere manier gehouden worden.
Deze gesprekken zijn bedoeld om kennis te maken met elkaar en wederzijdse
verwachtingen te bespreken. De kinderen van groep 2 tot en met 8 zijn bij deze
gesprekken aanwezig. De ervaring heeft geleerd dat het voor de kinderen uit
groep 1 nog niet zinvol is om hierbij aanwezig te zijn.
Jaarkalender
Zoals gebruikelijk staat de kalender voor schooljaar 2020 – 2021 binnenkort
weer op de website. Hier kunt u alle belangrijke data vinden, evenals in de
schoolgids die ook op de site staat.
Mocht u graag een papieren versie van de kalender willen, dan kunt u dat
doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.
Oud papier
De oudervereniging is op zoek naar iemand die het ophalen van het oud papier
wil coördineren. Al jaren halen ouders van onze school oud papier op. Hierdoor
komt er geld beschikbaar dat ten goede komt aan alle kinderen. Doordat één van
de ouders stopt binnen de oudervereniging, is er behoefte aan iemand die deze
taak wil overnemen. Mocht u hierbij willen helpen, dan kunt u contact opnemen
met de voorzitter van de ouderraad, Astrid Eising. Ook kunt u het op school
aangeven bij juf Els.
Rookvrije school
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle scholen en schoolpleinen in Nederland rookvrij.
Dat geldt dus ook voor onze school. De overheid heeft, in verband met corona,
de handhaving uitgesteld tot januari 2021. U zult de komende tijd hierover
nadere informatie ontvangen. We gaan er echter vanuit dat we ook onze
kinderen een rookvrije toekomst toewensen.

