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St an d van zak en
Covid-19
Op dit moment gelden er voor
het basisonderwijs géén
beperkende maatregelen
meer rondom het Corona
virus. Dat betekent dat wij
weer groepsdoorbroken
mogen werken en ook weer
met de hele school samen
mogen komen. Daar zijn we
heel blij mee, want dit is het
fundament onder ons
onderwijs!
Kinderen met
verkoudheidsklachten (niezen,
hoesten, loopneus, keelpijn)
mogen gewoon naar school
komen. Alleen als zij koorts
hebben, benauwd zijn of echt
veel hoesten, blijven ze thuis.
Kinderen hoeven n iet meer
thuis te blijven als een
huisgenoot koorts heeft. Er
wordt nog steeds dringend
geadviseerd om uw kind te
laten testen bij klachten.
Twijfelt u of uw kind kan
komen, neem dan even
contact met ons op.

JUF SANDRA BEVALLEN
Groep 8 is vandaag op de fiets
vertrokken naar Bakkum voor hun
jaarlijkse driedaagse kamp. We
wensen ze heel veel plezier en een
paar onvergetelijke dagen toe!

gym - en
zw em r oost er
Tot de herfstvakantie gaan de
groepen 4-5 en 6-7-8 op de
woensdag voor een "natte
gymles" naar zwembad Het
Woudmeer. De groepen 4-5
gaan daar lopend naar toe, de
groepen 6-7-8 op de fiets. We
starten direct de eerste
schoolweek, dus woensdag
zwemkleding (en fiets) mee!
Op vrijdag krijgen alle
groepen gymles in de grote
gymzaal (groep 1 in de
speelzaal), de groepen 1-2-3
gymmen ook op de woensdag
nog een keer.

agna.

AGENDA
ma 23 augustus

Eerste schooldag

wo 25 augustus

Schoolzwemmen groep 4 t/m 8

vr 27 augustus

Muziekproject School op Stelten
13.00 uur voorstelling

ma 6 september

Jaarvergadering oudercommissie
20.15 uur in de Hooghe Heeren

STARTGESPREKKEN

OUDERS IN DE SCHOOL
Lange tijd heeft u als ouder de
school niet mogen betreden
vanwege de Corona
maatregelen. Het ziet er naar
uit dat we u binnenkort weer in
de school mogen verwelkomen,
en dat wordt ook de hoogste
tijd!
We hebben echter gemerkt dat
ouders buiten de school voor
veel kinderen rust geeft bij de
start van de dag. Ook veel
ouders hebben aangegeven dit
prettig te vinden.
Daarom blijven we het brengen
en halen van de kinderen graag
op dezelfde wijze doen: de
kinderen van groep 1-2-3 gaan
bij hun eigen lokaaldeur die
grenst aan het schoolplein naar
binnen. De kinderen van groep
4-5 gaan door de middenentree
en de kinderen van groep 6-7-8
door de hoofdentree. De
leerkrachten staan op het plein,
dus kort contact is even
mogelijk in de ochtend.
Op korte termijn zullen wij in
iedere groep een
informatiemoment organiseren,
u bent dan van harte welkom
om een kijkje in de groep van
uw kind te nemen. Ook zullen
wij u weer 1 of 2 keer gaan
uitnodigen om bij de afsluiting
van een thema aanwezig te zijn.
En ook alle oudergesprekken
zullen wij weer fysiek gaan
voeren, op 1,5 meter afstand.
Tot 20 september blijft het
aantal contactmomenten
beperkt tot het startgesprek.

Ook dit jaar starten wij het schooljaar met een startgesprek
tussen leerkracht, ouder(s) en kind. We vinden het belangrijk om
een goede samenwerking met u als ouder(s) te hebben, we zijn
immers samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw
kind(eren).
Het startgesprek heeft als doel om (hernieuwd) kennis met elkaar
te maken, de wederzijdse verwachtingen met elkaar te bespreken
en afspraken te maken over de wijze en frequentie van
communicatie tussen u en de leerkracht.
Ook als uw kind voor het tweede (of misschien zelfs derde) jaar
bij dezelfde leerkracht zit, is het startgesprek belangrijk. Het gaat
dan bv. om vragen als: staan onze neuzen nog dezelfde kant op?
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Wat willen we dit jaar bereiken?
Vanaf groep 4 verwachten wij uw kind ook bij dit gesprek. De
kinderen van groep 1-2-3 worden van harte uitgenodigd om mee
te komen. De jongste kinderen zullen niet actief aan het gesprek
deelnemen, maar door in de ruimte aanwezig te zijn, voelen zij
wel dat ouders en de leerkracht 'bij elkaar horen' en dat geeft
vertrouwen.
U kunt zich via Parro intekenen voor een startgesprek. Vanaf
din sdag 24 au gu st u s staat de planning open.

BIJLAGEN

- Uitnodiging jaarvergadering Oudercommissie
6 september 20.15 uur
Aanmelden gewenst!

STARTWEEK
In de eerste periode van het schooljaar doen wij ons uiterste best om er in alle groepen voor te zorgen dat er een
positief klimaat ontstaat. Een positief klimaat wil zeggen dat iedereen zich veilig, welkom en vertrouwd voelt in de
groep, en dat er een goede (werk)sfeer heerst. Een positief groepsklimaat is voorwaarde om tot leren te komen. We
werken hieraan door in de eerste weken heel veel groepsbevorderende activiteiten te organiseren, regels en
afspraken met elkaar te maken, routines te oefenen en plezier met elkaar te maken.

Dat plezier maken staat in de eerste schoolweek centraal. We organiseren volgende week een Startweek die
bol staat van leuke activiteiten. Vergelijk het een beetje met een introductieweek op het Voortgezet
Onderwijs.
Zo staat dinsdag 24 augustus in het teken van sport- en spel, openen we op woensdag 25 augustus het
Vreedzame Schooljaar met elkaar in een schoolbrede activiteit en zetten we op vrijdag 27 augustus de
'School op Stelten'. Deze dag komt het muziektheatergezelschap Samba Salad een schoolbreed
muziekproject verzorgen. Iedere groep krijgt een workshop aangeboden en verzorgt daarmee een onderdeel
van een spetterende eindvoorstelling.
Deze eindvoorstelling start op vrijdagmiddag 27 augustus om 13.00 uur en zal buiten op het schoolplein
plaatsvinden. U bent uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen. We doen echter wél een beroep op uw eigen
verantwoordelijkheid om 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Ook vragen we u een eigen (klap)stoel mee te
nemen, zodat iedereen een vaste zitplaats heeft. Op deze manier moet het mogelijk zijn om met elkaar te genieten
van een wervelend optreden!

