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Start nieuwe schooljaar
De afgelopen week zijn we weer goed van start
gegaan. De sfeer in de school is positief en de
kinderen en leerkrachten zijn alweer helemaal
aan elkaar gewend.
Het halen en brengen in de ochtend verloopt
soepel, we merken dat de kinderen inmiddels de
weg in de school goed kunnen vinden. Ook
merken we dat ouders proberen rekening te
houden met het hebben van voldoende afstand
en het niet betreden van de school en het plein.
Fijn dat we er met elkaar voor kunnen zorgen
dat we de maatregelen zo goed mogelijk
naleven.
Corona-document in MijnSchool.nl
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u als
ouder soms best lastig is om te bepalen of uw
kind wel of niet thuis moet blijven bij bepaalde
klachten. Onder het kopje ‘documenten’ kunt u
beslisbomen vinden op basis waarvan u kunt
bepalen of u uw kind wel/niet naar school of
naar de opvang kunt sturen. Mocht u twijfelen,
neem gerust contact op met de leerkracht van
uw kind(eren).
Jaarkalender 2020-2021
Vandaag is de schoolkalender 2020-2021
uitgedeeld aan de oudste kinderen, zodat ieder
gezin een geprint exemplaar heeft. U kunt een
digitaal exemplaar vinden onder het kopje
‘documenten’ in MijnSchool.
De komende tijd zullen we onderzoeken of de
jaarkalender ook digitaal kan worden
weergegeven in MijnSchool, zodat u voortdurend
op de hoogte blijft van de meest actuele data.
Let op: vanwege corona kan het voorkomen dat
bepaalde activiteiten een andere invulling
krijgen of worden afgelast. Wij zullen u hierover
via MijnSchool op de hoogte houden.

Informatieavond Ouders
In de jaarkalender staat de informatieavond voor
ouders gepland. Helaas kan deze
informatieavond vanwege alle
coronamaatregelen niet doorgaan. De informatie
die u normaal gesproken van de leerkrachten
ontvangt op de informatieavond, zult u digitaal
via de leerkracht van uw zoon/dochter
ontvangen op vrijdag 28 augustus. We hopen op
die manier ouders op de hoogte te kunnen
brengen van de inhoud van komend schooljaar.
Kennismakingsgesprekken
In week 36 staan de kennismakingsgesprekken
met ouders gepland. Deze gesprekken zullen
digitaal plaatsvinden. Ouders kunnen zich vanaf
dinsdag 25 augustus t/m donderdag 27 augustus
inschrijven via MijnSchool.
Personeel
Zoals bij u bekend hebben wij voor de
zomervakantie helaas afscheid moeten nemen
van juf Pip, de vakleerkracht Engels. Vóór de
zomervakantie is een vacature uitgegaan voor
een nieuwe vakleerkracht Engels en zijn er
gesprekken gevoerd. Helaas is er tot op heden
nog geen geschikte kandidaat gevonden.
Binnenkort zullen wij opnieuw een vacature
plaatsen voor een vakleerkracht Engels. Mocht u
iemand kennen die native speaker Engels is en
beschikt over lesbevoegdheid voor het
basisonderwijs, dan horen wij het graag.

Verdrietig bericht
Afgelopen week ontvingen wij het
verdrietige bericht dat de zoon van Ciska
Mulder is overleden. Juf Ciska werkt op de
peuteropvang in de Zonnebloem. Wij
wensen haar veel sterkte in deze moeilijke
periode.
Mocht u een kaartje willen sturen naar juf
Ciska, kunt u dit doen door deze af te geven
op school. Wij zorgen dan dat de kaartjes bij
haar terecht komen.
Verkeer en veiligheid rondom de school
Aan de Nassaulaan is een zebrapad waar
veel ouders en kinderen (met de fiets)
oversteken om naar school te gaan. Om de
kinderen veilig te laten oversteken wordt dit
vier keer per dag afwisselend begeleid door
verkeersbrigadiers. Dit zijn ouders, maar
ook andere vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld
een grootouder of een buurtgenoot.
Jaarlijks is er uitstroom van
verkeersbrigadiers en we merken dat het
lastig is om deze te vervangen. Omdat we
daardoor de bezetting momenteel niet voor
100% kunnen garanderen is de noodzaak
om nieuwe verkeersbrigadiers te krijgen
HOOG!

Oproep
De verkeerscommissie en de school
zouden erg geholpen zijn bij nieuwe
vrijwilligers. Dit kan een ouder zijn, maar
dus ook iemand anders die zich
betrokken voelt bij de kinderen of de
school. Al voor een half uur per week,
draagt u bij aan de verkeersveiligheid
van uw en onze kinderen.
Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met Tineke van Driel
(06-552 62 886) of via de leerkracht van
uw kind(eren).

Agenda
September
31 aug.– 4 sept.
Kennismakingsgesprekken
15 Verkiezingen leerlingenraad 6-8
15 MR-vergadering
16 Verjaardag Juf Monique
24 Studiedag – alle kinderen vrij
30 Start Kinderboekenweek

