NIEUWSBRIEF 2-9-2022

De Spoorzoeker
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Nog even en dan is het zover: de school gaat weer beginnen!
Hopelijk heeft iedereen fijne weken gehad, thuis (met prachtig
weer

), of misschien wel in het buitenland, waar het zo

mogelijk nog veel warmer was…
Wij (de juffen en meesters) zijn er in ieder geval klaar voor om
het schooljaar weer te starten en hebben er zin in!
Natuurlijk is een nieuw schooljaar voor iedereen (ja hoor, ook
voor de leerkrachten!) een beetje spannend, maar dat gaat
helemaal goed komen. Na de eerste schooldag zijn we
allemaal alweer gewend.
Om iedereen op de hoogte te brengen van nieuwtjes,
afspraken en algemene info, is deze nieuwsbrief.
Gedurende het schooljaar zullen we periodiek een nieuwsbrief
sturen om iedereen op de hoogte te houden van wat er speelt

Belangrijke data:
(Zie ook onze kalender in
de Schoolapp)

20-9-2022
Ouder-kind inloopavond (17.00
uur tot 19.00 uur (info volgt).

op de Spoorzoeker.
Veel leesplezier en graag tot maandag 5 september a.s.!

21-9-2022

Namens het team van de Spoorzoeker,

Studiedag leerkrachten: alle
groepen vrij.

Christel Withaar
26-9-2022
Info avond voortgezet onderwijs
groepen 7 en 8 (info volgt).
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Het schoolplein:
Misschien heeft iemand al eens een kijkje genomen in de zomervakantie; er wordt
hard gewerkt aan ons schoolplein!
Echter, door onvoorziene omstandigheden heeft de bouw vertraging opgelopen.
Dit betekent dat er nog een paar weken langer gewerkt wordt en dat we -tijdens
de pauzes- nog niet het hele schoolplein kunnen gebruiken. Dat wordt wel iedere
dag een stukje meer.
We garanderen dat de kinderen veilig kunnen spelen (de werkzaamheden vinden
plaats achter de hekken). Ook kijken we naar andere mogelijkheden, door met de
oudste leerlingen in de pauze naar de velden te gaan, of een aantal groepen in
de gymzaal te laten spelen.
Nogmaals, het gaat om een korte periode van een aantal weken.
De planning is om in oktober het groen te planten en het schoolplein feestelijk te
openen.

Brengen en halen van de kinderen tijdens de bouw
werkzaamheden:
Om het brengen en halen zo goed mogelijk te laten verlopen tijdens de bouw
werkzaamheden, willen we graag met u als ouders duidelijke afspraken maken:
Ouders van de groepen 1 en 2:
Brengen:
U brengt uw kind tot aan de klasdeur op het schoolplein. U komt op het
schoolplein via de zwarte poort onder de overkapping aan de zijkant van de
school. Wij willen u verzoeken om niet te lang te blijven staan, maar na het
brengen ook weer van het schoolplein af te gaan.
Halen:
Bij het halen van uw kind kunt u wachten op het schoolplein (de komende tijd is er
beperkt ruimte op het schoolplein).
Ouders van de groepen 3:
Brengen:
De 1e schooldag brengt u uw kind tot in de klas op de 1e verdieping. Ingang via de
zwarte poort onder de overkapping aan de zijkant van de school. Vervolgens
gaat u naar binnen via de hoofdingang op het schoolplein.
De kinderen gaan vanaf de 2e schooldag zelf naar de klas en u neemt afscheid
buiten het schoolplein buiten de zwarte poort. Vindt uw kind het spannend, loop
dan even mee tot aan de voordeur, wij zorgen dat de kinderen opgevangen
worden.
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Vervolg ouders van de groepen 3:
Halen:
Uw kind komt met de leerkracht in de groep onder de overkapping de zwarte
poort uit. Wij verzoeken u vriendelijk om daar te wachten op het Plein (en dus niet
op het schoolplein).
Groepen 4 t/m 7:
Brengen:
Kinderen gaan naar binnen door de zwarte poort onder de overkapping en gaan
de school in door de voordeur op het schoolplein. U blijft als ouder buiten de
zwarte poort op het Plein.
Halen:
U wacht als ouder buiten de zwarte poort op het Plein (bij de overkapping). De
kinderen van de groepen 4, 5 en 7 komen door de nooddeur aan het Plein naar
buiten en de kinderen van de groep 6 en 6/7 door de zwarte poort vanaf het
schoolplein.
Groepen 8:
Komen en gaan via het Wauwelpad en gaan de zwarte poort bij de
Kinderopvang in en uit.

Brengen en halen na de werkzaamheden:
Na de werkzaamheden aan het schoolplein is er een centrale poort waardoor alle
kinderen het schoolplein zullen betreden.
Als het schoolplein klaar is zullen alleen de ouders van de groepen 1 en 2 op het
schoolplein komen om te brengen en halen.
Alle andere ouders hebben buiten het schoolplein voldoende ruimte om de
kinderen uit te zwaaien bij het brengen en op te wachten wanneer ze naar buiten
komen. Wij informeren u daar later verder over.

Schooltijden:
Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom (inloop). De school begint om 8.30 uur.
Einde schooldag: ma, di, do vrij: 14.45 uur. Wo: 12.30 uur.

Fietsen:
Komt uw kind met de fiets? De fietsenstalling zal -als het schoolplein klaar is- binnen
de hekken van de school zijn. Voor nu kunnen de fietsen in de fietsenrekken tegen
het hek van het schoolplein geplaatst worden.
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Verdere afpraken mbt school:
-

U bent als ouder van harte welkom in school, voor
bijvoorbeeld een gesprek met de leerkracht. Maak
vooraf hiervoor een afspraak.
Als uw kind jarig is en trakteert, geef even vooraf aan
als u meeloopt om de tractaties naar de groep te
brengen.

-

Ziekmelden: als uw kind ziek is, meld dit dan tussen
8.00 uur en 8.30 uur telefonisch (045-541 1367) of via
de Schoolapp.

-

Heeft u onze Schoolapp nog niet? Bel ons even via het
centrale nummer en we helpen u verder.

-

Woensdag waterdag: met ingang van dit schooljaar is
de woensdag onze waterdag! Omdat we willen
stimuleren dat de kinderen ook water drinken en
tevens de enorme berg plastic willen verminderen
gaan we op woensdag de waterdag starten. Alle
kinderen krijgen vanuit school maandag een Mepal
drinkbeker mee, die ze iedere dag kunnen gebruiken.
Geef uw kind zoveel mogelijk een beker mee naar
school in plaats van pakjes drinken.
Op woensdag dus: water ☺☺

Verder ter info:
-

Schoolfruit: ook dit jaar krijgen onze leerlingen van
september tot april 3 keer in de week gratis fruit. Dit is
mogelijk gemaakt door de Stichting Schoolfruit, waar
we dit jaar ook weer voor ingeloot zijn.

-

Gymleerkracht: Helaas heeft onze gymleerkracht een
functie elders aanvaard en hebben wij nog geen
nieuwe gymleerkracht. De leerkrachten geven -tot we
een nieuwe collega hebben gevonden- zelf de spelen gymlessen (2 keer per week).

-

Ouder-kind inloopavond: Op dinsdag 20 september
a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur houden wij een ouderkind inloopavond. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging. De opzet zal deze keer iets anders zijn dan
in het verleden. We willen u als ouder graag
uitnodigen om, naast de klas en leerkracht van uw
kind, meer van de school te zien en ook kennis te
maken met andere aspecten rondom school. Info
volgt zsm!
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