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CONTACTGEGEVENS

elders. We hopen iedereen weer uitgerust
terug te zien op maandag
24 augustus.

AGENDA
Oudergesprekken
Kamp groep 8
2e Rapport mee
naar huis
Musical groep 8
Zomervakantie

Start schooljaar
2020-2021
Startgesprekken
begin schooljaar
groep 1 t/m 7
en voor groep 8
startgesprekken
met kijkadvies

woensdag 1 t/m
vrijdag 3 juli
vrijdag 3 juli
week van
6 t/m 10 juli
vrijdag 10 juli om
12 uur voor alle
groepen
maandag 24
augustus
Week van
28 sept t/m 2 okt

EINDEJAAR MEDEDELINGEN
Het einde van een heel bijzonder
schooljaar nadert. Wij willen iedereen,
ouders, kinderen en leerkrachten danken
voor de extra inzet in de periode van het
thuiswerken. Ook dank voor de
medewerking en de inzet daarna, toen we
weer met opgelegde maatregelen, naar
school gingen.
We hopen dat we dit in het volgend
schooljaar niet meer mee gaan maken.
Wij wensen iedereen een hele fijne
vakantie, thuis of misschien toch wel

WEER TERUG OP SCHOOL
Wat waren we blij toen we hoorden dat
we weer allemaal terug op school
mochten komen. Wel waren er allerlei
maatregelen die we op moesten volgen,
maar het was fijn om iedereen weer terug
te zien. Dat hoorden we van de
leerkrachten, maar ook van heel veel
kinderen.
Zo mooi om de kinderen weer in de klas te
zien zitten, want een school is pas echt
een school als er kinderen aanwezig zijn.
Soms moesten we wel weer even aan
de maatregelen herinnerd worden, maar
dat is natuurlijk niet erg. Wij zijn zeer trots
op iedereen. We doen het samen heel erg
goed.

OUDERVERENIGING
Door de coronacrisis hebben de
aktiviteiten van de oudervereniging die
nog gepland stonden geen doorgang
kunnen vinden. De school bedankt de
oudervereniging voor hun inzet en
enthousiasme van dit jaar.
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LOT
I.v.m. met het coronacrisis hebben de
leden van het Luizen Opsporings Team
geen luizen kunnen pluizen in de
afgelopen periode. We hopen dat de
regels aan het begin van het nieuwe
schooljaar versoepeld worden zodat we
weer controles uit kunnen voeren.
We zijn op zoek naar ouders die het LOT
komen versterken want we gaan afscheid
nemen van een aantal ouders waarvan de
kinderen naar het voortgezet onderwijs
vertrekken.
U kunt een berichtje sturen naar juffrouw
Marian via Schoudercom of het
doorgeven aan de leerkracht van uw
kind(eren).
Bedankt Gijsje Uijterlinde en Kitty van
Namen voor jullie jarenlange inzet.
Speciale dank aan hoofd luizenpluisteam
Claudia van de Bighelaar. Zij heeft 10 jaar
lang de kar getrokken van het Luizen
Opsporings Team.

NIEUWE METHODE ZAAKVAKKEN
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek worden volgend jaar nog leuker
met onze nieuwe methode Blink Wereld.
De zaakvakken worden geïntegreerd
aangeboden.
De lesmethode van Blink Wereld voor
wereldoriëntatie bevat lessen waarbij
leerlingen zelf gaan ontdekken en
onderzoeken.
Dat wordt op een leuke manier veel leren!

NIEUWE METHODE VERKEER
Ook voor verkeer starten we volgend
schooljaar met een nieuwe methode.
We gaan werken met de
verkeersmethode van Veilig Verkeer
Nederland. Met deze methode leren de
kinderen veilig en zelfstandig deel te
nemen aan het verkeer.
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RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 3 juli krijgen alle kinderen een
rapport. Hierop zullen punten staan bij de
vakken waarvan voldoende toetsen
gemaakt zijn.
Oudergesprekken zullen worden
gehouden via Microsoft Teams of Zoom
als de leerkracht het nodig vindt. Ook is
het mogelijk om telefonisch een
rapportgesprek te voeren. Mocht u zelf
een gesprek willen dan kunt u dat via
Schoudercom aanvragen.

BIEBBOEKEN
Dit jaar zal de bibliotheek gesloten blijven.
Het is wel fijn als u de boeken die nu nog
thuis zijn aan uw kind meegeeft. De
kinderen kunnen ze op de computertafels
in de aula inleveren.

MUSICAL GROEP 8
De leerlingen van groep 8 zijn druk
bezig met oefenen voor de musical
“Verboden te voeren”. In de laatste
schoolweek gaan ze de musical i.i.g.
opvoeren voor alle leerlingen van de
school. Hopelijk kunnen ze hem ook
opvoeren voor ouders, broertjes en
zusjes maar hoe dit eruit gaat zien
kunnen we pas kort van tevoren
beslissen.
Het verhaal van de musical:
Jongevoets dierenpark is een leuke
dierentuin. Alleen… ze hebben geen
Chinese pandabeer. En ook al geen
babyolifantjes. Daarom heeft
directeur Jelle Jongevoet een
bijzondere vogel uit Argentinië
gehaald, de zogenaamde
oelewapper.
Het dierentuinpersoneel is druk met
de voorbereidingen. Maar op de dag
dat de nieuwe aanwinst wordt
gepresenteerd, blijkt de vogel uit
zijn kooi te zijn verdwenen!
Al het personeel probeert de vogel
te vangen: de Rangers (‘Een echte
Ranger kent geen danger!’), de
snoepverkoopsters en assistente
Olga die alle klusjes van Jelle moet
opknappen. Zelfs de leerling
dierenverzorgers mogen even
stoppen met poepscheppen als ze in
de bomen de karakteristieke roep
van de vogel horen.
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Maar wie heeft hem eigenlijk
vrijgelaten? Heeft Beau het
misschien gedaan, die jongere die
zijn taakstraf in de dierentuin moet
uitvoeren? Of de moeder van dat
verwende meisje, die haar dochter
een oelewapper cadeau wou geven?
Of waren het de vogelaars, die tegen
opsluiting van vogels zijn?
Enne… mocht dat eigenlijk wel, die
oelewapper uit Argentinië halen? De
directeur doet een beetje
geheimzinnig. Hij zegt steeds:
‘verboden te voeren’. Hier zit een
luchtje aan.
Die middag zal koningin
Minima komen om de vogel te
onthullen… Zal hij op tijd worden
gevangen??

KAMP GROEP 8
Op 1, 2 en 3 juli gaat groep 8 op
kamp. We zijn dit jaar te gast op het
terrein van de familie van den
Bighelaar in Velddriel. Met behulp
van heel veel ouders en andere
partijen die hier een bijdrage aan
hebben geleverd, wordt het terrein
aankomende week omgetoverd tot
een....???
Dat houden we nog even geheim
voor iedereen.
Maar aan alles is gedacht en met
onze kanjers uit groep 8 gaan we er
een paar onvergetelijke dagen van
maken.

LUCHTVENTILATIESYSTEEM
Ons luchtventilatiesysteem is nagekeken
en coronaproof bevonden. Het systeem
zuigt verse lucht aan en oude lucht wordt
afgevoerd naar buiten.
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WANNEER WEL,
WANNEER NIET NAAR SCHOOL?
Groep 1 en 2
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep
1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij
een neusverkoudheid gewoon naar school
en de BSO mogen, behalve:
•
•

als het kind ook koorts heeft;
als het kind ook een contact is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;
• als het kind ook een volwassen
gezinslid heeft met klachten passend
bij COVID-19.
Groep 3 t/m 8
Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt dat zij
thuisblijven:
•

bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging of
koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft
met klachten passend bij COVID-19
(koorts en/of benauwdheidklachten).

SCHOONMAKEN KLEUTERMATERIALEN
In de groep 1 en 2 wordt begonnen aan
het schoonmaken van het
kleutermateriaal. De kleuters mogen thuis
het materiaal van school schoonmaken.
Los materiaal zoals duplo en lego mag
even weken in een sopje en daarna
drogen bv in de zon.
Materiaal met plastic kaartjes kunnen
afgedaan worden met een vochtige doek.
Ook goed laten drogen en weer in de
vakjes terugdoen.

GYMZAAL EN GYMLESSEN
Alle gymzalen die eigendom zijn van de
gemeente, zijn op last van de gemeente
tot nader order gesloten. Dat houdt voor
onze school in dat er dit schooljaar in
ieder geval niet meer binnen gegymd mag
worden. De kinderen spelen in plaats van
gym extra buiten. Voor komend
schooljaar ontvangt u van ons bericht zo
gauw er iets verandert.
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FORMATIE NIEUWE SCHOOLJAAR 20202021
Groep
PerDagen
Wat
soon
1-2
Yvonne Ma t/m Lesgeven
vrijdag
3-4
Maryse Ma t/m Lesgeven
vrijdag
3-4
Arnold Ma en
Ondersteudo (t/m ning in 3-4
31 okt) en gym
5-6
Marian Ma t/m Lesgeven/
do (t/m ondersteu31 okt) nen (vanaf
5 okt)
5-6
DaMa t/m Observeren
nique
do (van + lesgeven
5 ok
t/m 31
okt)
Vanaf 1 Zelfstandig
nov.
lesgeven
5-6
Ans
Vrijdag Lesgeven
7-8
LiseMa t/m Lesgeven
lotte
vrijdag
(per 1
aug)
1-8
Isabella Ma t/m Ondersteudo (8nen in alle
12 uur) groepen
Conny
Ma - di Directie
Sabrina Ma t/m IB- taken/
do och- invulling
tend
arrangementen

Groep
-

Persoon
Sabrina

-

John

Dagen

Wat

Do
middag
vrijdag
Ma t/m
do

Directie

ICT taken

TOT SLOT
Tenslotte wensen we iedereen een fijne
zomervakantie
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