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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. De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6b sporten in de 
ochtend (08:30- 12:00 uur). De kinderen van groep 6a, 7 en 8 sporten in de middag 
(12:15- 15:15 uur).  
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten/ drinken (fruittas en eventueel lunch en 
een tussendoortje voor in de middag (bovenbouw)) meenemen naar de atletiekbaan. 
De kinderen van groep 6a, 7 en 8 blijven deze dag allemaal over! Ook voor de 
overblijf hebben ze dus eten en drinken nodig.  
In verband met Corona zullen een aantal leerlingen van groep 8 in de ochtend 
worden ingezet om te assisteren bij de verschillende sportonderdelen. Het is helaas 
niet mogelijk voor ouders/ verzorgers om helpen of om te kijken bij de sportdag i.v.m. 
de RIVM-maatregelen.  
 

Wilt u zorgen dat u uw kind(eren) op de volgende tijden komt brengen of ophalen: 
Sportdag groep 3, 4, 5 en 6b 
Brengen: 
A t/m H    van 08.25 uur tot 08.30 uur  
I   t/m P    van 08.30 uur tot 08.35 uur  
Q t/m Z    van 08:35 uur tot 08:40 uur 
Ophalen: 
A t/m H    van 11.50 uur tot 11.55 uur  
I   t/m P    van 11.55 uur tot 12.00 uur  
Q t/m Z    van 12:00 uur tot 12:05 uur 
 

Sportdag groep 6a, 7 en 8 
Brengen: 
A t/m H    van 12.05 uur tot 12.10 uur  
I   t/m P    van 12.10 uur tot 12.15 uur  
Q t/m Z    van 12:15 uur tot 12:20 uur 
Ophalen: 
A t/m H    van 15.15 uur tot 15.20 uur  
I   t/m P    van 15.20 uur tot 15.25 uur  
Q t/m Z    van 15:25 uur tot 15:30 uur 
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De kinderen van groep 5 en 6b worden in de middag weer op school verwacht. De 
kinderen van groep 6a, 7 en 8 die op school overblijven, fietsen onder begeleiding 
van leerkrachten naar het sportveld.   
We hopen er ondanks de geldende maatregelen een gezellige en sportieve dag van 
te maken. Hopelijk is het weer ons gunstig gezind. Wilt u uw kind(eren) van 
passende kleding voorzien? 
Meester Arjen, juf Alice en meester Ivo. 
 
Ziekmeldingen 
De afgelopen week hebben wij veel telefoontjes gehad van ouders om hun 
kind(eren) af te melden in verband met verkoudheidsklachten.  
Het blijft lastig om bij milde klachten het advies te geven om inderdaad thuis te 
blijven, zeker als de leerling verder ook niet echt ziek is.   
Leerlingen moeten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn voor zij in principe weer naar 
school mogen komen. Bij koorts moeten eventuele andere kinderen uit het gezin ook 
thuisblijven.  
Met de herfst voor de deur, het seizoen bij uitstek van verkoudheden, zal het 
geregeld voorkomen dat kinderen dus thuis moeten blijven zonder dat zij ernstig ziek 
zijn. Op school zijn we aan het onderzoeken hoe wij dan het onderwijsaanbod voor 
deze kinderen kunnen organiseren. Het doel is om het onderwijsaanbod zoveel 
mogelijk gelijk te laten lopen met de kinderen uit de groep om achterstanden te 
voorkomen. Het betekent misschien ook dat u als ouder(s) uw kind soms moet 
helpen met zijn of haar huiswerk. Het schoolwerk kan een combinatie van digitaal- en 
papierwerk zijn. Het wordt in ieder geval werk dat op school weer moet worden 
ingeleverd en door de leerkracht gecontroleerd wordt. Leerlingen uit de groepen 1 
t/m 3 ontvangen in eerste instantie geen thuiswerk.   
Zodra duidelijk wordt hoe het aanbod voor thuiswerk georganiseerd wordt, zullen wij 
u daarover informeren. Het moge duidelijk zijn dat bovengenoemde alleen van kracht 
is als de leerling “alleen” verkouden is en om die reden thuis moet blijven. Wij 
begrijpen natuurlijk dat je geen thuiswerk kan maken als je echt ziek bent! Om het u 
wat gemakkelijker te maken zit er een beslisboom bij deze nieuwsbrief, die u kunt 
gebruiken om te bepalen of uw zoon of dochter naar school kan komen. 
C. van der Meulen. 
 
Kwink 
Kwink is onze nieuwe methode voor Sociaal Emotioneel leren voor leerlingen van 
groep 1 t/ m 8.  
Samen met het prikbord ontvangt u een koelkastposter van Kwink. Deze Poster 
bevat gespreksonderwerpen die u thuis met uw kind kunt bespreken. Wij doen dat 
deze periode ook met de kinderen op school.  
Team. 
 
 
 
 


