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Sportdag groep 3 t/m 8
De sportdag is morgen, 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. Na het
overblijven fietsen de kinderen samen met hun leerkracht naar het terrein van AV NOP.
Ze moeten dus ook op de fiets zijn.
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
De kinderen van groep 5 en 6b worden in de middag weer op school verwacht. U kunt
bij de leerkracht aangeven als uw kind die dag overblijft, dan kunnen ze met een
leerkracht terug naar school fietsen.
Sportdag groep 6a, 7 en 8
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

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.
Ouder- en kindgesprekken
Op 15, 16 en 17 september staat er in de kalender dat de ouder-kind gesprekken zijn.
Door de Corona maatregelen zal dit een andere invulling krijgen.
Hoe gaat het eruit zien;
Het ouder- en kind formulier, dat u thuis samen met uw kind invult, wordt op school door
de leerkracht met uw zoon/dochter besproken. Donderdag 3 september wordt dit
formulier meegegeven naar huis. Uiterlijk woensdag 9 september moet dit weer terug
zijn op school.
Om u toch de gelegenheid te geven om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw
zoon/dochter, om het lokaal te bekijken en om te zien waar uw kind dagelijks mee bezig
is, hebben we het volgende bedacht:
U krijgt een uitnodiging van de leerkracht via de Parro app om in de week van 14 t/m 18
september op school te komen kijken in de klas. Er wordt rekening gehouden met
meerdere kinderen uit een gezin. Er komen dan maximaal 3 gezinnen tegelijk in de
klas. Uw kinderen zijn daarbij ook zeker welkom. U heeft dan 10 minuten de
gelegenheid om in de klas te zijn. Na 10 minuten wordt u verzocht weg te gaan zodat
wij alles in orde kunnen maken voor de volgende gezinnen. Het is natuurlijk overbodig
te vermelden dat wij ervan uit gaan dat u alle RIVM maatregelen in acht neemt zoals
bijv. afstand nemen en handen ontsmetten. Er wordt ook een looproute aangegeven.
Indien een bezoek aan de klas op deze wijze voor u bezwaarlijk is, kunt u dit via de
Parro app aan de leerkracht laten weten.
Het team.

Schoolreisje groep 1 en 2
Op donderdag 10 september gaan we met de kleuters op schoolreis naar Avontura in
Dronten.
Hieronder leest u de informatie over deze dag:
•

Kinderen komen om 8.30 uur op school.

•
•
•
•
•

Vertrek met de bus is om 8.45 uur.
Fruittassen mogen thuisblijven.
De kinderen mogen hun schoolshirt aan (voorzien van naam).
Denk aan gemakkelijke kleding en niet te warm.
We vertrekken om 13.30 uur weer uit Dronten, dus zijn om ongeveer 14.00 uur
weer terug bij school.
• Als er kinderen naar de opvang gaan, is er de mogelijkheid dat ze tot 15.00 uur
op school blijven. Dit graag even met de betreffende leerkracht bespreken.
We maken er een gezellige dag van!
De juffen van groep 1 en 2.

Groepslijsten
We willen graag de groepslijsten meegeven naar huis, hierop staan de adressen en
telefoonnummers. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken bij de
leerkracht. Deze wordt volgende week meegegeven.
Het team.

Nieuwe leerling.
Welkom Emma Arutunian in onze groep 1-2 A. Heel veel plezier op de Albert
Schweitzerschool.
Het team.

