ROERIGHEDEN (extra):

OPSTART

Beste ouders,
Ik hoop, dat u en uw kinderen van de vakantie hebben genoten. Voor velen
een vakantie die er misschien anders heeft uitgezien dan gepland. Gelukkig
waren de weersomstandigheden zo, waardoor je je misschien toch waande in een warm, zuidelijk
land ;-).
Komende maandag, 17 augustus, gaat de school weer open. Hierbij stuur ik u al wat informatie welke
van belang is voor de komende weken
Verbouwing
Er is in de school stevig gewerkt gedurende de vakantie. Alle lokalen zijn grondig veranderd:
o Plafonds geschilderd
o Kozijnen groen geschilderd
o Nieuw linoleum in andere kleuren
o Verlichting aangepast: aanwezigheidsmelders en LED
Daarnaast is de teamkamer en directiekamer opnieuw ingedeeld.
Dit is allemaal gebeurd als 1e fase van de verbouwing. Rond de herfstvakantie wordt gestart met de
2e fase. Dan zullen er diverse centrale ruimtes opnieuw worden ingedeeld.
Kortom: nog een hele weg te gaan! Maar we zijn al trots op datgene wat al gerealiseerd is. Een
dankwoord aan alle betrokken partijen.
Corona/Covid 19
Op 25 juni is er een nieuw protocol in werking getreden voor de basisscholen. Dat hanteren we nu
vanaf 17 augustus. Enkele punten daaruit:
 Geen onderlinge afstand meer nodig tussen de kinderen
 Volwassen houden onderling 1,5 meter afstand
 Ook de leerkrachten mogen weer in de buurt van de kinderen komen ;-)
 Zang is weer toegestaan
 Weekopening/weeksluiting is dan ook weer mogelijk
 Bewegingsonderwijs in de zaal weer mogelijk
 Hygiënemaatregelen blijven van kracht: handen wassen, desinfecteren, etc.
 Kinderen komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang op school en verzamelen
bij de nummers. De kleuters worden opgevangen door de juffen
 Helaas mogen (in principe) ouders nog niet in het schoolgebouw en op het
schoolplein komen. Ook dus niet op de eerste schooldag…..
 Met het strikt toepassen van triage is (noodzakelijke) aanwezigheid in de school van
ouders/verzorgers, vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan.
We hopen, dat deze situatie tijdelijk van aard is. Mochten daarin veranderingen zijn, hoort u dat zo
spoedig mogelijk. Samen hopen we zo het virus te bestrijden.
Nieuwe leerlingen
In het nieuwe schooljaar mogen we ook weer nieuwe leerlingen verwelkomen:
 Aukje Voortman in groep 6. Zij komt uit Rijssen en is naar Enter verhuisd
 Hannah Maassen van den Brink in groep 7. Zij woont in Enter en komt van ‘de
Wegwijzer’
 Tristan Vacek (groep 6) en zijn broer Hidde (groep 5) en hun zus Iselinde (groep 3). Zij
zijn verhuisd vanuit Oostenrijk en wonen nu ook in Enter



Gijs van Gaever (groep 5) en zijn broer Jelle (groep 3). Ook zij zijn verhuisd (vanuit
Hulst) en wonen in Enter.
We hopen, dat zij allemaal een mooie en gezellige tijd op ‘de Roerganger’ mogen hebben. En dat ze
ook snel hun plekje in Enter als hun thuis mogen gaan zien! WELKOM!!!
Proefperiode
De komende weken (tot aan de herfstvakantie) zullen de kinderen en leerkrachten kennis gaan
maken met een nieuwe manier van schoolvakken verbinden.
De naam van deze manier van werken heet IPC: International Primary Curriculum. Dit IPC-curriculum
bestaat uit 8 vakken. De leerlingen gaan aan de slag met aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek, iCT, creatieve vorming, muziek en bewegingsonderwijs.
Dit gebeurt aan de hand van thema’s. In groep 1 en 2 heet dat Early Years en in de andere groepen
zijn dat Milestones.
Zoals gezegd, gaat het hier om een proefperiode waarin we als school/team ons oordeel willen
vormen over deze methode: past hij bij de huidige ontwikkelingen? ; sluit hij aan bij onze visie? ; etc.
Komende week zult u van de leerkracht daar meer over horen!! Let op uw mailbox….. ;-).
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.ipc-nderland.nl
Belangrijke data:
o
o
o
o
o

Maandag 17 augustus: luizencontrole (graag het gebruik van gel en ‘ingewikkelde’
haarvormen achterwege laten..)
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus: de (grote) Oud-papier-container staat er weer
Maandag 24 augustus: leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag team. Zij gaan dan aan
de slag met de nieuwe groepsplannen
Over de invulling en op welke manier de informatievonden plaats gaan vinden, hoort u nog
Voor het hele schooljaar volgt nog de Jaarkalender

Ik wens u en de kinderen een goed, nieuw schooljaar toe. En vooral ook een gezond jaar!!
Namens het hele team van de Roerganger,
Meester Martin
Enkele foto’s van de ‘nieuwe’ lokalen…

