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Agenda
Maandag 8 februari
Vrijdag 19 februari
Hiep hiep hoera!

De school gaat weer open!
We hanteren de afspraken zoals in de brief vermeld staan.
Lesdag voor de leerlingen. De studiedag komt te vervallen.
6 februari

Olesya

Groep 4

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!
Mededelingen en verslagen

Openstelling scholen!
Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs gaan weer open voor alle leerlingen vanaf
maandag 8 februari. Deze heropening zorgt voor aanvullende maatregelen/afspraken.
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd
alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s op verspreiding van het virus in het
algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.
In de brief die u vandaag heeft ontvangen, staat alle informatie.
De belangrijkste afspraken zijn:
- We hanteren de komende periode de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur.
- Ouder(s)/verzorger(s) mogen niet op het schoolplein komen.
- Slechts 1 volwassene brengt en haalt het kind/kinderen.
- Ook bij het hek graag de 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar en vragen wij u om een
mondkapje te dragen.

-

-

Ouders lopen niet over het speelplein, maar verlaten het plein bij het dichtstbijzijnde hek.
De deuren gaan om 8.20 uur open en de leerlingen kunnen dan zelf naar binnen.
De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 staan om 8.20 uur op het plein.
Om 8.30 uur gaat de groep naar binnen.
Leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen een mondkapje als zij lopen, zowel in als buiten de
klas.
De Buitenschoolse Opvang is alleen open voor ouders met vitale beroepen. U dient zelf
contact op te nemen als dit voor u van toepassing is. Dit wordt niet door school geregeld.
Truitje/vestje?
Eén van de Corona-richtlijnen is dat wij de ruimtes moeten ventileren door de
ramen open te zetten. De verwarming brandt, maar door het openzetten van
de ramen kan het soms even fris aanvoelen.
Wilt u uw zoon/dochter een vest of trui meegeven, zodat zij het dan even aan
kunnen trekken?

Dag juf Lieselotte.
Enige tijd geleden heeft juf Lieselotte aangegeven
minder te willen gaan werken.
En dat betekende dat ze haar werkzaamheden op
Vesterhavet ging overdragen.
Per 1 februari zal zij niet meer de gymlessen van de
groepen 2 tot en met 8 verzorgen.
Het is jammer dat deze datum in de lockdown-periode viel en dat zij nu geen afscheid heeft kunnen
nemen van de leerlingen en de leerlingen niet van haar. Juf Lieselotte heeft aangeven dat ze nog
een keertje langs zou komen om afscheid te nemen.
De procedure voor vervanging van Lieselotte is nog in volle gang. De sollicitatiegesprekken zijn
gevoerd, maar de proeflessen moeten nog gegeven worden.
Zodra dit mogelijk is, wordt er een keuze gemaakt en een nieuwe gymleerkracht aangesteld.
De schoolgids is vernieuwd!
In de schoolgids staat de werkwijze van de school beschreven.
U vindt daar bijvoorbeeld; de methodes, de organisatie van ons
onderwijs en de wijze waarop wij de leerlingen volgen in hun
leerprestaties.
Afgelopen half jaar is er gewerkt aan een nieuwe versie van de
schoolgids. Niet alleen geactualiseerd qua inhoud, maar ook een
gids met een nieuw uiterlijk.
Nieuwsgierig geworden? De schoolgids staat op de website onder
het kopje Documenten.
Sport- en cultuur.
Wist u dat… juf Kim intermediair is van Jeugd Sportfonds Kunst en Cultuur. Zij kan leerlingen
aanmelden, die geen of beperkte middelen hebben om sport- of cultuuractiviteiten te beoefenen.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-intermediairs/
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

