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Vrijdag 3 juli
Maandag 17
augustus
Vrijdag 21
augustus
Woensdag 26
augustus
Woensdag 2
september
Inschrijving via
Parro
Maandag 7
september
Woensdag 9
september
Woensdag 16
september
Vrijdag 18
september
Woensdag 23
september

Start zomervakantie om 11.45 uur
Start schooljaar 2020-2021
Vergadering leerlingenraad
Gelukkig nieuwjaar!!
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Startgesprekken: de uitnodiging tot inschrijving komt
in de laatste vakantieweek via Parro
Open inloop kleuterbouw
Weekviering
Viering Thorinstee-Bomberstee
Vergadering leerlingenraad

Praktisch Verkeersexamen leerlingen van groep 8
Weekviering Merijnstee-Dwalinstee
Kinderpostzegels
Vrijdag 2 Open inloop kleuterbouw

oktober
Woensdag 30
september

Weekviering Start Kinderboekenweek Thema: En
toen? (je verkent werelden uit het verleden door het
lezen van boeken)
Woensdag 7 Afsluiting Kinderboekenweek
oktober
Vrijdag 9
oktober

Start herfstvakantie
Voor de groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur
Voor de groepen 5 t/m 8 om 15.00 uur
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Corona-maatregelen
Zoals u uit de media begrepen heeft, is het van belang alert te zijn en blijven op maatregelen,
die verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk indammen.

In de school blijft het handen wassen een belangrijk onderdeel en de extra
schoonmaakronde tussen de middag door het professionele team blijft.
Ouders mogen niet in de school en wachten dus buiten op hun kind(eren), één iemand
haalt de kinderen op. Dit wachten kan op het schoolplein/rond de hekken, om zoveel
mogelijk ruimte te creëren voor de 1.5m afstand-regel tussen de volwassenen. Als uw kind
dus in de onderbouw zit, kan u naar dat plein gaan. Zo blijft de situatie rond het fietspad aan
de kant van de kleuterbouw ook een veilige.
Deze 1.5m afstand is een belangrijke maatregel om het virus zo min mogelijk kans te geven
om zich te verspreiden. Het is van belang dat iedere ouder hier zijn/haar
verantwoordelijkheid in neemt. Als u uw kind(eren) ophaalt, verlaat u ook weer vlot de
schoolomgeving. Oudere kinderen (midden- en bovenbouw) kunnen zelfstandig naar
school komen.
De leerkrachten lopen aan het eind van de dag met de kinderen mee naar buiten; zo zien
we elkaar (op afstand) en kan er uitgewisseld worden wat op dat moment mogelijk nodig is.
Kinderen uit de kleutergroepen mogen met een neusverkoudheid wel naar school, tenzij er
sprake is van koorts en andere klachten lijkend/behorend bij COVID-19. Tevens als er een
huisgenoot is met koorts en/of benauwdheidsklachten blijft het kind thuis. Vanaf groep 3
blijven kinderen met verkoudheidsklachten thuis, zo ook als er bij een huisgenoot sprake is
van koorts en/of benauwdheidsklachten.
Startgesprekken gaan, als het weer het toelaat weer op dezelfde wijze als vóór de
zomervakantie. U kunt zich via de gespreksplanner voor een moment inschrijven.
Vanuit overheidswege zijn er wel mogelijkheden wat betreft activiteiten, waarbij de hulp van
vrijwilligers ingezet wordt. Carolina neemt contact op met deze ouders hoe we dit veilig
vormgeven, denk hierbij aan bijvoorbeeld de bibliotheek op de vrijdagochtend.
De jarige kinderen mogen weer trakteren; wel verpakte (en bescheiden) traktaties graag!
Mocht u het op prijs stellen om bij de viering van de verjaardag van uw kind aanwezig te
zijn, dan is dat mogelijk. U stemt dit af met de leerkracht van uw kind. Vanzelfsprekend bent
u gezond, geen contacten met een corona-patiënt (deze vragen worden u ook expliciet
gesteld op dat moment) en u wast de handen bij binnenkomst. In de klas wordt ervoor
gezorgd dat de 1.5m afstandsregel gewaarborgd blijft.
Het samenkomen met de hele school tijdens de weekvieringen in de middenruimte doen
we in ieder geval de komende weken niet. We starten eerst op met bovengenoemde
maatregelen. Binnen het team nemen we zorgvuldig de tijd hoe we weekvieringen ‘nieuwe
stijl’ tijdens deze periode goed en veilig neer gaan zetten. Ons proostmomentje op het
nieuwe schooljaar vindt plaats op woensdag 26 augustus: dan opent iedere groep
gelijktijdig feestelijk het nieuwe schooljaar.
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Kortom, van belang blijft dat we met elkaar goed letten op het naleven van de maatregelen
vanuit het RIVM, zodat onze school een veilige plek is en blijft.
Jaarboekje
In de loop van volgende week ontvangt u een jaarboekje. Zonder adresgegevens vanwege
de privacy-wet, maar wel met de jaarplanner, informatie over overblijf, overzicht van de
teamleden, van de klassenouders, van de MR en OC. Het oudste kind binnen het gezin
ontvangt het boekje.
Het team
Het team is vandaag bij elkaar geweest. Iedereen heeft een fijne zomervakantie gehad en
heeft er zin in om te beginnen! Curs werkt aan zijn herstel en is de komende periode nog
niet op school. In de bijlage is de teamfoto te zien. De foto is gemaakt vanaf het dak door
Mark. Mark is op de donderdag de stagiaire van Matthijs, de leerkracht bewegingsonderwijs.

Er starten twee nieuwe leerkrachten in de kleuterbouw. Sandra van Rhijn vervult het
zwangerschapsverlof van Liesbeth. Liesbeth gaat vanaf 28 augustus met verlof, dus zij kan
nu nog mooi Sandra inwerken. Woensdag is Sandra haar eerste werkdag en uiteraard loopt
zij ook met de kinderen mee naar buiten, zodat de ouders van de Baldostee met haar
kunnen kennismaken.
Lynn O’Callaghan gaat vrijdagochtend in de Bomberstee werken en zij loopt komende
maandag en dinsdag alvast mee met Marije in de groep.
Rookvrije generatie
Ons schoolplein is vanaf vandaag officieel een rookvrij schoolplein, zoals zichtbaar is door
de borden aan de hekken.
Een mooi weekend
Wij wensen u een heel fijn en zonnig weekend en zien jullie heel graag maandag!!!

