65 november 2020

Belangrijke data
12 november 10-minutenVoortgangs gesprekken (10-minuten) groep 1 t/m7
16 november Voortgangsgesprekken (10-minuten) 10-minuten gesprekken groep 1 t/m7
20 november Studiedag; alle kinderen zijn vrij
4 december
Sinterklaas op school; alle kinderen vanaf 12.30uur vrij

Beste ouder(s),

Met opmaak: Tekstkleur: Auto
Met opmaak: Tekstkleur: Auto

Op het moment dat ik dit schrijf, hebben regen en wind plaats gemaakt voor de zon. Het is heerlijk
rustig herfstweer.
In de school is het ook redelijk rustig. Alle leerkrachten zijn nog gezond en voor zover wij weten, zijn
er ook geen kinderen met Corona. Met ingang van deze week is juf Dewi weer gestart na haar
zwangerschapsverlof. We zijn erg blij dat ze er weer is. Jammer genoeg moeten we juf Jolien de
komende maanden missen vanwege haar zwangerschap. Ook juf Michelle is er een aantal weken
niet. Gelukkig lukt het nog steeds om vervanging te vinden. Dit lukt ons niet als er een leerkracht
getest moet worden en daarom moeten we soms besluiten dat er een groepklas thuis blijftmoet
blijven. We hopen dat dit niet teveel gaat voorkomen, maar als dit wel het geval is, dan kunt u ervan
verzekerd zijn dat we alles in het werk hebben gesteld gezet om vervanging te vinden. We werken
aan een protocol ‘onderwijs op afstand’. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.

Met opmaak: Geen afstand

Met opmaak: Tekstkleur: Auto

Met opmaak: Tekstkleur: Auto
Met opmaak: Tekstkleur: Auto

Met vriendelijke groet,
Saskia Zaat

Voortgangsgesprekken
Op donderdag 12 en maandag 16 november aanstaande zijn er 10-minutengesprekken over de
voortgang van uw kind. Als het goed is heeft u van de leerkracht al een uitnodiging ontvangen om in
te tekenen op een tijd.
Gezien de huidige maatregelen vanwege COVID-19 worden de gesprekken voor de kinderen uit de
groepen drie 3 t/m zeven 7 via Teams (videobellen) gevoerd. Het gesprek staat in het teken van het
welbevinden van uw kind in de groep, maar er is ook ruimte om over de resultaten van uw kind te
praten. De kinderen vanaf groep vier zijn ook van harte uitgenodigd.
We hebben ervoor gekozen om de oudergesprekken voor de kleuters op school te houden. Gezien de
maatregelen vanwege COVID-19 is er één ouder per kind welkom.

Met opmaak: Tekstkleur: Auto
Met opmaak: Geen afstand

Vanaf maandag Ddeuren open om 8.35 uur en 13.20 uur;
terug naar 'oude' afspraken met ingang van 9 november
We zien tegenwoordig dat de meeste kinderen om 8.40 uur in de klas zitten (heel fijn en ook
belangrijk om op tijd in de klas te zijn). Daarom hebben we besloten dat we met ingang van maandag
9 november weer teruggaan naar de ‘oude’ tijden. De lessen starten nog steeds om 08.45 en 13.30
uur. . De deuren gaan van met ingang van maandag 9 november open die datumvanaf om8.35 uuren13.20 uur open.

Ouders rondom de school
We zien de laatste tijd dat er steeds meer ouders voor de ramen van de kleuterklassen of bij de
ingang wachten totdat hun kind voor het raam verschijnt om te zwaaien. We snappen dat een laatste
zwaai of blik nog fijn kan zijn, toch isDit is dit op dit moment niet verstandig niet de bedoeling. Er zijn
op die momenten teveel mensen bij elkaar en dat is niet wenselijk. Ook willen we graag dat de
kinderen die binnen zijn zich kunnen focussen op school, de klas, klasgenootjes en de juf/meester.
Zeker ook bij de kleuters zien we dat de kinderen hierdoorOok is het, met name bij de kleuters, zeer
storend als er ouders te lang blijven kijken. De kinderen zijn hierdoor snel zijn afgeleid. We willen
graag om 8.45 uur met de les kunnen beginnen en daarom vragen we u om na het afscheid nemen
niet te blijven staan voor de ramen.

Verkeer rondom de school
De herfst is goed begonnen. Storm en regen maken dat er meer kinderen met de auto naar school
worden gebracht. Dit levert vaak regelmatig onveilige situaties op. We zien dat auto’s dubbel
geparkeerd staan, dat kinderen midden in op de straat uit de auto worden gezet, er worden auto’s
geparkeerd in de berm, enzovoort. Het bouwverkeer rondom de school helpt hier zeker niet in mee.
Van meerdere kanten krijgen we het verzoek om hier aandacht aan te besteden. Enkele ouders
hebben zelfs al een klacht bij ons ingediend over de verkeerssituatie rondom de school. Hier zijn wij
echter niet verantwoordelijk voor, dat bent u als ouder zelf. We zijn ook geen politieagent. Het enige
wat we kunnen doen is via de nieuwsbrief aandacht schenken aan dit probleem en u wijzen op de
veiligheid van de kinderen. Want daar gaat het immers om.
Daarom: als u uw kind naar school brengt, houdt u dan rekening met de andere weggebruikers en
realiseer u dat iedere ouder zijn/haar kind veilig naar school wil brengen. Wij zullen in gesprek gaan
met de bouwopzichter om de afspraken over het bouwverkeer nieuw leven in te blazen. Laten we
met elkaar zorgen voor een zo veilig mogelijke weg naar en van school voor iedereen.

Sinterklaasfeest
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december zijn al in volle gang.
We zijn erg blij dat Sinterklaas dit jaar, ondanks de Corona, toch op school mag komen.
We hebben met elkaar gekeken naar een aangepast programma zodat Sinterklaas veilig in school kan
zijn.
Alle kinderen zijn die dag vanaf 12.30 uur vrij (in de jaarplanning stond nog een continurooster tot
14.00uur)..

