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Nieuwsbrief (vanaf komend schooljaar ontvangt u de nieuwsbrieven op maandags)
Start entree gesprekken ouder/kind

Een zeer bijzonder jaar
Ik hoef u niet uit te leggen dat schooljaar 2019-2020 de geschiedenis in zal gaan als een zeer
bijzonder schooljaar…
Door de corona crisis hebben we samen veel meegemaakt. De kinderen, ouders en het team hebben
vanaf begin maart enorme inzet, betrokkenheid en flexibiliteit laten zien in deze buitengewone
situatie. Zo ontstond er in korte tijd thuisonderwijs, kort daarna een mix van thuiswerken en deels op
school. Vanaf 8 juni zijn we weer geheel op school, maar wel nog steeds met de nodige
aanpassingen. Dat kan ik nu in een paar zinnen typen, maar het is nogal wat!
Nogmaals dankjewel voor alle hulp en ondersteuning!
Ik wil nogmaals benoemen dat ik trots ben op hoe wij
gezamenlijk dit schooljaar vorm hebben gegeven. Ondanks
alles is er veel geleerd en zijn er ook mooie en leuke dingen
gebeurd.
We hebben veel berichtjes en foto’s mogen ontvangen van
enthousiaste kinderen (en ouders) in de tijd van het
thuiswerken. Veel van ons zijn nu bovendien een stuk
ICT-vaardiger dan voorheen.
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Voor de kinderen van groep 8 moesten er ook veel aanpassingen worden gedaan. Zij konden helaas
niet op schoolkamp, maar ze hebben onlangs wel een heuse kamp-experience-dag gehad met
suppen, eten op school en een bonte avond.
Nu zijn ze druk bezig met de voorbereiding van de musical. Het goede
bericht is dat we de musical op 1 juli mèt publiek mogen opvoeren in
de gymzaal.

Wat in deze periode voor velen ook een positieve ervaring is geweest, is
het werken met een continurooster. Dit was dan wel een ‘nood-plan’ maar we hebben verschillende
positieve punten ervaren. Bijvoorbeeld de rust met het brengen en halen (minder
verkeersbewegingen) en de continuïteit bij de kinderen (geen onderbreking in de schooldag). Ook
het team heeft dit als een prettige aanpassing ervaren. Daarom hebben we onlangs de
enquêtevragen uitgezet. Vanmiddag ontvangt u hier weer een brief over, waarin wij vragen
uw keuze met ons te delen. Wilt u deze brief uiterlijk maandag 29 juni weer inleveren.
Wat mij nu nog rest te zeggen is dat we het schooljaar heel gezellig gaan afronden en daarna wens ik
iedereen een heel fijne en welverdiende zomervakantie.
Perin

Wisseluur
Op donderdag 2 juli zullen de kinderen tussen 9.00 en 10.30 uur van groep wisselen.
Zij zullen deze anderhalf uur de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht(en) leren kennen.

Muziekles
De leerlingen van groep 5 hebben van school een blokfluit
meegekregen. Doordat deze lessen door de Corona crisis een abrupt
einde hadden, vragen wij u de blokfluit, soms voorzien van een
hoesje, in te leveren bij Meester Kevin. Wij zorgen er voor dat alle
fluiten weer gereinigd worden en starten volgend jaar weer met
blokfluitlessen.
De leerlingen van groep 6 hebben een groot instrument van school mee naar huis gekregen. Net als
bij groep 5 hadden wij last van de regels die wij moesten volgen in verband met Corona. Als het
allemaal goed gaat, zullen de regels weer anders zijn en hervatten wij de lessen. Zij mogen thuis het
instrument bewaren tot de lessen weer beginnen. Als zij het leuk vinden mogen zij er op spelen.
Wilt u verder iets over de muzieklessen vragen, neem dan contact op met juf Gerra.
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Ouderbijdrage / schoolreisgeld
Dit schooljaar zijn er door de corona maatregelen
verschillende schoolactiviteiten komen te vervallen (o.a.
schoolreis). We kunnen helaas niet voorspellen wat de
mogelijkheden na de zomervakantie zijn. Daarom hebben we
besloten de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 aan
te passen: Voor de leerlingen die dit schooljaar reeds betaald
hebben wordt de bijdrage €22,50. Voor nieuwe leerlingen en
de leerlingen waarvoor dit jaar geen bijdrage is betaald,
wordt het bedrag: €45,00

De gratis VakantieBieb stimuleert
kinderen om te blijven lezen tijdens
de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én
luisterboeken. Zo zijn er leuke
boeken voor kinderen uit groep 3,
maar ook spannende boeken voor tieners en
prachtige romans voor volwassenen. De VakantieBieb
is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid
bent van de Bibliotheek. De VakantieBieb is gratis
beschikbaar in de App Store en via Google Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.
Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op maandag 31 augustus 2020.
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