Nieuwsbrief
31 augustus 2020
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31 aug
31 aug
1 sept
1 sept
1 sept
1 sept
2 sept
8 sept
8 sept
14 sept

Start verkeerstelling hele school en BVL activiteiten gr 1-4 en 5-8
Informatieavond groepen 1-2-3 vanaf 19.00 uur
Lezen met de hele school 08.30 uur
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7a 09.00-10.30 uur
Bijeenkomst sociaal emotioneel groep 6-7b 13.00-14.30 uur
Informatieavond groepen 4-5 en parel vanaf 19.00 uur
Informatieavond groepen 6-7-8 vanaf 19.00 uur
Toneelvoorstelling alle groepen in de ochtend
OR vergadering 20.00 uur
Volgende nieuwsbrief

Start nieuw schooljaar
Afgelopen maandag was het weer zover, de deuren van De Wegwijzer gingen na 6 weken vakantie weer
open voor onze kinderen.
Het was erg fijn om alle kinderen weer gezond op school te zien en wat zijn ze gegroeid in die tijd!
Allemaal heerlijk gebruind door de zon, weer uitgerust en klaar om aan de slag te gaan.
Behalve de kinderen en het personeel, mogen er nog steeds geen andere mensen binnen zonder afspraak
te maken. De deuren zijn op slot en je moet even aanbellen om binnen te komen. Ook moeten er
zogenaamde triageformulieren ingevuld worden en de handen moeten worden ontsmet bij binnenkomst. Dit
alles natuurlijk vanwege het Corona virus.
Ook bij bijeenkomsten zoals informatieavonden zijn er maar een beperkt aantal ouders/verzorgers
tegelijkertijd welkom op school. Dit alles in het kader van de anderhalve meter regel.
Het mag ook gezegd worden dat iedereen zich keurig netjes aan de regels en afstand houdt. Dit in
tegenstelling tot deze mede Reeshof bewoners!

Even kennismaken
Omdat we een erkend leerbedrijf zijn, hebben we verschillende stagiaires in huis die dit schooljaar
meedraaien. In de loop van de komende weken stelt iedere stagiaire zich onder het kopje “Even
voorstellen” aan u voor.
Deze week zijn dat Willemijn en Tycho.
Hoi allemaal,
Ik ben Willemijn Dekker en ben 19 jaar oud. Dit schooljaar ben ik stagiaire bij de Parelklas.
Ik zit in de tweede van de studie Pedagogiek. Ik zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn
op school. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hockeyen, wat met vriendinnen te doen en
lekker uit eten te gaan :)
Ik sta altijd open voor een praatje, dus spreek me gerust aan!
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar!
Groetjes, Willemijn
Mijn naam is Thymo Snoeren en ik loop stage in groep 6-7.
Ik ben 20 jaar en ik zit in mijn 3de jaar onderwijsassistent. Ik ben een rustige jongen.
In mijn vrije tijd lees ik graag, en als het weer het toelaat verdoe ik mijn vrije tijd ook wel
eens door een hengeltje uit te werpen.

Privacy formulieren
In het kader van de AVG zijn wij verplicht om elk jaar opnieuw de privacy formulieren aan uw kinderen mee
te geven zodat u ze in kunt vullen en weer mee terug naar school kunt geven om in te leveren bij de
leerkracht van uw kind(eren).
We willen u vragen dit zo snel mogelijk te doen zodat de administratie ook weer snel op orde is.
Zo nodig kunt u in de loop van het schooljaar altijd uw voorkeuren laten wijzigen.
Dank u voor de medewerking!

Informatieavonden
Afgelopen week hebben jullie een mail gehad betreft de informatieavonden van alle groepen.
Hieronder nog even ter herinnering de tijden van de informatieavonden van de verschillende groepen:
Maandag 31 augustus
19.00-19.30 uur: groep 3 a (Kim en Yvonne)
19.35-20.05 uur: groep 3 b (Britt en Heidi)
20.10-20.40 uur groep 1-2 a-b-c (Annemieke / Cristel en Heske / Noor en Inge)
Dinsdag 1 september
19.00-19.30 uur: groep 4 (Jessica, Lindsey en Femke)
19.35-20.05 uur: groep 4-5 (Dagmar en Kim)
20.10-20.40 uur: groep 5 (Kayleigh) én Parelklas (Amber en Angelique)
Woensdag 2 september
19.00-19.30 uur: groep 6-7 a (Anouk)
19.35-20.05 uur: groep 6-7 b (Verdyne)
20.10-20.40 uur groep 8 (Mieke en Inge)
Let op! Graag door de hoofdingang naar binnen komen, uw handen ontsmetten en na afloop door de
achteruitgang naar buiten gaan. Houd u afstand tot elkaar alstublieft.

Herinnering vakantietoernooi hockey en clinics
Afgelopen week hebben alle kinderen een brief/aanmeldformulier meegekregen voor clinics en/of een
hockeytoernooi in de herfstvakantie.
Daar zijn nog maar een paar aanmeldingen voor binnen gekomen.
Hebben uw kinderen wel zin in een sportief en leuk uitje in de vakantie, aarzel dan niet en meld uw
kinderen aan!
De brief hierover zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Scheiden…..en de kinderen dan??
Vrijdag 11 september is de landelijke Dag van de Scheiding. In dat kader nodigt www.alsjeuitelkaargaat.nl
ouders, opa's, oma's en andere belangrijke personen in het netwerk van kinderen uit voor deze thema
bijeenkomst: “Scheiden... en de kinderen dan”. Op 3 verschillende datums en 2 verschillende locaties is er
de gelegenheid om deze bijeenkomst bij te wonen.
Er is een maximale deelname van 50 personen.
We bespreken praktijkvoorbeelden uit het dagelijks leven van een gescheiden ouder.
Hoe ervaren de kinderen de scheiding?
Wat is belangrijk voor kinderen nu en in de toekomst?
Waar kun je als ouder rekening mee houden?
Wie kan de kinderen helpen om door deze moeilijke periode te komen en er sterk uit te komen?
Wanneer?
Dinsdag 8 of woensdag 16 september in De Heyhoef (Kerkenbosplaats 1), Tilburg.
Donderdag 10 september in Cultureel Centrum Elckerlyc (Achter het Raadhuis 2), Hilvarenbeek.
De bijeenkomst is van 19.30 uur tot ongeveer 21.15 uur. De koffie staat om 19 uur klaar. Meld je snel aan!
Vanwege corona is het aantal plaatsen beperkt. Kom zonder kinderen.
Via de site https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaar-gaat/ kun je op de datum van je keuze klikken
om je aan te melden.

