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Nieuwsbrief september 2021
Beste ouders, verzorgers,

Maandag 23 augustus gingen de schooldeuren weer open. Best spannend om naar
een nieuwe groep te gaan, maar het went al snel. Alle groepen zijn intensief bezig
met de groepsvorming, om zo weer de basis te leggen voor een veilig en plezierig
schooljaar.
Kennismakingsgesprekken
Wij zijn inmiddels gestart met de kennismakingsgesprekken. Alle ouders hebben zich
via het Ouderportaal bij de eigen groep kunnen aanmelden. Vanwege de
Coronamaatregelen zullen wij ons aan strakke tijdsplanningen moeten houden.
Kennismakingsmarkt wordt vervangen door feestelijk optreden per groep
Kennismakingsmarkt kan helaas dit jaar wederom niet doorgaan. Net als vorig jaar
gaan alle groepen wel een feestelijk optreden verzorgen. Ouders kunnen per groep
het optreden vanachter het hek meemaken.
Bij deze ontvangt van ons de tijdsplanning:
Rooster voor de presentaties: donderdag 30 september
Tussen alle groepen zit 15 minuten wisseltijd, zodat de toeschouwers “Corona-veilig”
kunnen aankomen/weglopen met gepaste afstand.
Het is de bedoeling dat ouders meteen na de presentatie plaats maken voor een
nieuwe groep ouders.
8:45 – 9:00 uur
9:15 – 9:30 uur
9:45 – 10:00 uur
10:15 –10:30 uur
10:45 –11:00 uur
11:15 - 11:30 uur
11:45 -12:00 uur
12:15 –12:30 uur
12:45 –13:00 uur
13:15- 13.30

Peuters
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
uitloop

Paulien
Cindy/ Lieneke
Samentha
Jacqueline/ Sylvia/ Anita
Manuela
Mouke
Stella/ Mirjam
Rene
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Fruitdagen
De woensdag, donderdagen en vrijdag blijven de fruitdagen. We hopen dat we weer
ingeloot worden voor het Europees schoolfruit, want dan krijgen de kinderen fruit en
groentes op school.
Traktaties en de gezonde school
De traktaties van jarige kinderen nog steeds verpakt aanbieden en het moet een
gezonde traktatie zijn.
Rookverbod op het plein
Sinds vorig schooljaar is er een rookverbod op het schoolplein.
We zouden het erg op prijs stellen dat de rokende ouders achter het hek even wat
meer afstand willen nemen van de kinderen die van en naar school gaan.
Koffiecorners
De koffiecorners kunnen helaas nog niet doorgaan! Misschien heeft iemand een idee
hoe we toch creatief een koffie/thee ‘Corona-Proof moment’ kunnen organiseren. Wij
horen het graag.
Week tegen het pesten

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer
de Week Tegen Pesten.
Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!
Wij doen met onze school ook mee, omdat we met elkaar een goede start in het
nieuwe schooljaar willen maken.

Eerste studiedag op vrijdag 10 september
De eerste studiedag is al deze vrijdag: 10 september. Alle kinderen zijn dan vrij.
Dit waren de nieuwsitems van deze maand. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd
contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met Bertie Schaap.
Met vriendelijke groet,
Tem Albatros

