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Eerste schoolweek
De eerste schoolweek zit er bijna weer op. Helaas moeten we allerlei beperkende
maatregelingen treffen i.v.m. Corona maar het is niet anders.
De leerlingen van groep 3, 4 en 8 hebben hun intrek genomen in de nieuwbouw, die
prachtig geworden is.
De Parro-app, om met ouders te communiceren, werkt redelijk goed maar zorgt ook
voor de nodige stress. (Zowel bij ouders al bij ons.) Hoewel wij al met de helpdesk
van parnassys contact hebben, lukt het niet om alle ouders te koppelen aan het juiste
Parro-account. We hopen toch echt dat in de loop van de volgende week alles goed
werkt. De gespreide breng- en haaltijden van de leerlingen zijn natuurlijk niet ideaal
maar gaan goed. Kortom, we kijken terug op een goede eerste schoolweek.
C. van der Meulen.
Peiling continurooster.
Voor de zomervakantie heeft u een vragenlijst ingevuld om uw ervaringen en
wenselijkheid van een continurooster op onze school kenbaar te maken.
Van de 241 gezinnen hebben 152 gezinnen het formulier ingevuld op school
ingeleverd. Dat is ongeveer dan 63%.
Uit de peiling wordt duidelijk dat 83% van de gezinnen dan voor een continurooster
is, 9% heeft geen voorkeur en 7% is tegen het invoeren van een continurooster. Het
team is overwegend positief over het continurooster.
Op basis van deze eerste peiling zullen wij met de MR bespreken welke
vervolgstappen ondernomen moeten worden om op termijn over te kunnen stappen
naar een continurooster. Vanzelfsprekend houden wij u hier goed van op de hoogte!
C. van der Meulen.
Ophaaltijden voor de woensdag.
Deze ontbrak nog in het overzicht dat u heeft ontvangen. Op woensdag zijn de
kinderen om 12.30 uur vrij. Ook dan gaan de kinderen op verschillende tijden naar
huis.
A t/m H
I t/m P
Q t/m Z

van 12.20 uur tot 12.25 uur
van 12.25 uur tot 12.30 uur
van 12.30 uur tot 12.35 uur

Sportdag groep 3 t/m 8

Dit jaar wordt de sportdag gehouden op vrijdag 4 september voor de groepen 3 t/m 8
op de atletiekbaan van AV NOP. In verband met Corona zullen de leerlingen van
groep 8 worden ingezet om in de ochtend bij de atletiek onderdelen te assisteren.
Kinderen van groep 3, 4 en 5 worden deze ochtend op de atletiekbaan verwacht.
(Ook dan zijn de gespreide tijden van toepassing)
De leerlingen van groep 3 t/m 5 zijn de gehele ochtend op de atletiekbaan aanwezig.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn in de middag op de atletiekbaan. Groep 5 wordt
in de middag weer op school verwacht. De exacte tijden volgen nog.
Verder informatie omtrent deze sportdag leest u in het volgende Prikbord.
Kinderen die deze dag tussen de middag overblijven, moeten met de fiets naar
school komen. Tussen de middag fietsen deze kinderen met een leerkracht naar
school of naar de atletiekbaan.
Meester Arjen en Meester Ivo
Nieuwe leerlingen
Bij ons zijn nieuw op school gekomen:
Groep1/2a: Mayson Bouwman, Dilayla van Bruggen en Wiktoria Jankowska. In
Groep 1/2b: Jolijn Zwambag.
Groep 1/2c: Osato Nelson Ehmo en Xem Oudenbroek.
Groep 1/2d: Iris Hendriks, Luiza Lisowska, Lonneke Mulder en Anouk en Sara van
Diepen.
Voor de zomervakantie is Lars van Bruggen bij ons in groep 7a gestart en in groep
8a is Sabastian Kasperek erbij gekomen. In groep 8b verwelkomen we Dominik
Przewodowski.
Wij wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Het team.
Kwink
Kwink is onze methode voor sociaal emotioneel leren. De komende weken (ook wel
de gouden weken genoemd) schenken alle groepen aandacht aan het samenwerken
aan een veilige groep. Veiligheid is erg belangrijk voor kinderen en is een
voorwaarde voor elk kind om zichzelf te kunnen zijn in de groep. Via speelse en
samenwerkingsopdrachten maken we samen met de kinderen heldere afspraken en
groepsverwachtingen zodat we een goede start van het schooljaar kunnen maken.
Volgende week zullen wij u hier verder over informeren.
Het team.
Coronamaatregelingen
De afgelopen week hebben wij aardig wat telefoontjes gehad, van ouders, om af te
stemmen of kinderen wel of niet naar school mogen komen. Fijn dat u, als ouder(s),
dit zorgvuldig afstemt met ons. Voor alle duidelijkheid; alle leerlingen en volwassen
met klachten, zoals bekend bij Covid 19, hoesten/niezen/ keelpijn eventueel met
verhoging 38+ etc. komen niet naar school! Ook bij milde klachten blijven leerlingen
thuis. Indienen in het gezin familieleden zijn met bovengenoemde klachten en
verhoging, blijven leerlingen thuis. Leerlingen, waarvan gezinsleden worden getest
op corona, blijven thuis tot de uitslag van de test is bekend. Voor vragen en of
opmerkingen rondom Corona kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of de
directeur.
C. van der Meulen.

