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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 04-01-2021
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert,

2021 is gestart
Nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik ben hoopvol dat we
snel het welbekende virus onder controle krijgen en we weer naar een
normaler leven terug kunnen. Het zou heel fijn zijn als onze kinderen snel
hun vrienden en vriendinnen, maar ook de leerkrachten weer kunnen zien.
We zijn vandaag vol goede moed begonnen. We gaan er met zijn allen een
fijn jaar van maken, wat er verder ook moge gebeuren!

De tweede lockdown: even op een rijtje
1. De Spelevaert is deze twee weken helaas nog steeds dicht. Er wordt online lesgegeven
en er is een weekprogramma.
2. Vrijwel alles staat in Teams. Hierover zijn eerder mailtjes gestuurd waarin u alle
informatie kunt vinden.
3. We lopen vandaag tegen een aantal zaken aan die nog beter moeten gaan lopen,
ondanks dat we geprobeerd hebben om alles zo goed mogelijk te regelen. Neemt u
gerust contact op met de leerkracht of met juf Rory
(rory.vandermeijden@spelevaert.unicoz.nl) als u vragen heeft.
4. We streven ernaar zo weinig mogelijk volwassenen in de school te hebben, vandaar dat de
leerkrachten zoveel mogelijk thuiswerken. Zij zijn dan ook niet altijd aanwezig op school.

Noodopvang
Wanneer een van de ouders in een vitaal beroep werkzaam is, kunt u gebruik maken van de opvang.

Deze dag waren er veel kinderen aanwezig.
Een paar aandachtspunten:
1. De kinderen zijn in dit geval van harte welkom. Wilt u alleen gebruik maken van de opvang
als het niet anders op te lossen is? We willen voorkomen dat er te veel kinderen op school
komen. Alleen zo kunnen we het virus bestrijden.
2. Uw kind moet van tevoren zijn opgegeven. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar
irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl . Wilt u erin vermelden:
 Voor- en achternaam van uw kind
 Groep
 Dagen
 Of uw kind om 14.30u wordt opgehaald, naar de bso gaat of alleen naar huis mag.
3. De leerkrachten vangen onder schooltijd om de beurt de kinderen op. Na schooltijd gaan
kinderen naar huis of naar de bso.

4. Er is spraken van opvang. Er worden dan ook op school geen lessen gegeven. De kinderen
werken op school aan dezelfde opdrachten als de kinderen die thuis zijn. Wilt u er zorg voor
dragen dat de kinderen alle boeken, schriften etc meenemen die ze nodig hebben? Vooral de
inlogcodes van Teams en Gynzy zijn erg belangrijk vanaf groep 3!
5. Tussen de middag hebben kinderen hun eigen eten en drinken nodig.
6. Voor wie dit nog niet gedaan heeft: wilt u thuis met uw kind Teams een keer uitproberen
om te zien of het werkt? Zodat uw kind op school direct aan de slag kan.

Stoelen voor Malawi
De aula heeft inmiddels een hele metamorfose
ondergaan. Het moet nog hier en daar gezelliger gemaakt
worden, maar dan is de aula klaar om in gebruik
genomen te worden door de kinderen. De oude stoelen
waren “over”. Zonde om zomaar weg te doen. Daarom
hebben we gezocht naar een goed doel. Ze zijn in de
vakantie meegenomen door Stichting Malawi Schools and
Hospitals. Ze zullen gebruikt worden op middelbare
scholen in dit arme land.

Reminder: Nieuwjaarsreceptie
Elk jaar treden op de eerste vrijdag in januari na de Kerstvakantie allemaal kinderen op tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de Spelevaert. Altijd een gezellige middag waarbij iedereen
welkom is om te kijken. Zoals u begrijpt zullen we ook deze activiteit moeten cancelen. We
beraden ons nog over een alternatief.

Reminder peuterochtend : 20-01
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen aan de
peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van groep 1/2 begeleiden deze ochtenden.
Het is een leuke manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het hoe het op
school is. Vanzelfsprekend mag u erbij blijven als uw kind dit fijn vindt, maar wel binnen de
Coronamaatregelen. In de huidige situatie is het beter om even iets anders te gaan doen, maar
het hangt af van wat uw zoon/dochter aankan. De volgende peuterochtend is op woensdag 2001 van 9.00u tot 10.00u. Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of
irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ). Bellen mag ook.
N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders
kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit!
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