Schooljaar 2020-2021, 17 September 2020
613159 dependance 621626
e-mail: c.vandermeulen@aves.nl
______ ___________________________________________________________________
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie van de Albert Schweitzerschool heeft een vacature. Afgelopen
schooljaar heeft de voorzitter Patrick Schmidt, in verband met zijn werkzaamheden, het
voorzitterschap moeten neerleggen. Nu is het natuurlijk zo dat veel activiteiten helaas niet
konden plaatsvinden het afgelopen schooljaar door Corona. Toch hopen wij dat in het nieuwe
schooljaar, misschien wel anders dan wij gewend waren, toch activiteiten georganiseerd door de
AC-ouders kunnen plaatsvinden (denk aan Sinterklaas, kerst etc.).
Kortom: de AC zoekt een voorzitter. Voor vragen of informatie over het voorzitterschap kunt u
terecht bij Coby van der Meulen (dir) of Ria de Jong ( leerkracht-lid AC)
Namens de Activiteitencommissie,
Coby van der Meulen.
Jaarvergadering.
In November vindt meestal de jaarvergadering plaats van de MR en de Activiteitencommissie.
Indien mogelijk zullen wij uitwijken naar een andere locatie om de jaarvergadering te
organiseren. Dit wederom in verband met Coronamaatregels en het kunnen bewaren van 1,5
meter afstand.
Het is mogelijk de jaarvergadering te verplaatsen naar een ander tijdstip, maar volgens de wet op
openbaar bestuur zitten daar wel termijnen aan vast.
Wij houden u op de hoogte.
Team, MR en Activiteitencommissie.
Nieuwbouw/Renovatie
Inmiddels verblijven wij al een tijdje in de nieuwbouw. Het is er fijn werken maar nog niet alles
is helemaal tiptop in orde. Langzaam maar zeker komt dat wel.
In het deel tussen de nieuwbouw en de kleuters wordt intussen hard gewerkt. De planning ligt
vooralsnog op schema. Er was al een ouder die om foto’s vroeg, heel terecht natuurlijk.
Volgende week in de Parro-app voor oudsten een klein filmpje met eerste impressie.
C. van der Meulen.

Overblijven/continurooster.
Na de vakantie zijn we weer overgestapt naar de oude schooltijden. De uitslag van de peiling
onder ouders over het continurooster, maken het mogelijk om het continurooster verder te
onderzoeken en uit te werken. Inmiddels is iemand van het onderwijsbureau Meppel benaderd
om op een goede manier dit traject, naar mogelijk een continurooster, vorm te geven.
Ook binnen een continurooster zijn er nog verschillende mogelijkheden van schooltijden. Het is
dus nodig en raadzaam om vooraf alle mogelijkheden op een rijtje te zetten.
Dit alles wordt aan u als ouder ook voorgelegd. Kortom; wij houden u op de hoogte.
C. van der Meulen.
Schooltijden en overblijven.
Wij willen ouders vragen zich goed aan te brengtijden te houden van tussen de middag. Er zijn
leerlingen die echt al vroeg weer op school zijn, nadat ze thuis een broodje hebben gegeten. Kom
niet te vroeg naar school. Wie op school komt gaat naar binnen.
Bedankt alvast voor uw medewerking ook namens het overblijfteam van de SKN.
C. van der Meulen.
Bijlage Corona in het Pools.
Bij dit prikbord zit een brief in de Poolse taal met informatie over Corona, vanuit Aves ,voor
alle Poolse gezinnen op onze scholen in de Polder, Kampen en Vollenhove.
Kijkje in de klas.
Afgelopen week heeft u kennis kunnen maken met de leerkracht van uw zoon of dochter en even
snel in de klas kunnen kijken. Schroom niet om bij vragen of onduidelijkheden een afspraak te
maken met de leerkracht. U moet dan, anders dan voorheen, wel echt even een afspraak maken
met de betreffende leerkracht(en) om in school te komen.
Laten we hopen dat er een tijd aanbreekt waarop dit weer wat soepeler kan verlopen allemaal.
C. van der Meulen.

