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augustus 2020

Belangrijke data
Maandag 17 augustus

Start nieuw schooljaar

Maandag 31 augustus

Informatieavond groep 6, 7 en 8

Dinsdag 1 september

Informatieavond groep 3, 4 en 5

Donderdag 3 september

Informatieavond groep 1/2

Van de directie
Na een welverdiende vakantie hoop ik dat iedereen uitgerust is en weer met frisse energie kan beginnen. Mijn
zwangerschapsverlof is inmiddels afgelopen en ik heb ontzettend veel zin om weer aan het werk te gaan. Ik wil
iedereen bedanken voor de leuke kaartjes en cadeautjes die we mochten ontvangen voor de geboorte van onze
dochter Sophie.

Verbouwing
Tijdens de schoolvakantie is het alles behalve rustig geweest op school. Zoals u wellicht al is opgevallen, is de
school verbouwd en niet zo’n beetje ook! Er is de hele zomervakantie ontzettend hard gewerkt om alles voor
elkaar te krijgen, maar het is gelukt om op tijd klaar te zijn. Het eindresultaat is prachtig geworden. Om een beeld
te geven wat er allemaal gerealiseerd is, zal ik u een korte opsomming geven van de werkzaamheden:
o
Alle kozijnen zijn vervangen
o
We hebben zonnepanelen op het dak, die inmiddels al meer dan 1/5 van het jaarverbruik opgewerkt
hebben
o
Er is een leerplein gerealiseerd voor groep 6, 7, 8
o
Er zijn toiletgroepen gemaakt voor groep 6, 7, 8
o
Er is een tochtsluis gemaakt bij de ingang van groep 6, 7, 8
o
Er is een extra raam geplaatst in de lokalen van groep 1/2, groep 7 en 8
o
De deur van het klaslokaal van groep 6 is verplaatst
o
Er is een nieuwe toegangsdeur gemaakt voor groep 3, 4 en 5
o
Er zijn nieuwe kapstokken gemaakt
o
De teamkamer is verkleind en opnieuw ingericht
o
Er is een nieuwe keuken geplaatst
o
De hele school is voorzien van een nieuwe vloer, behalve de lokalen. Ook hebben we overal
ledverlichting gekregen, waardoor de school een stuk energiezuiniger is.
o
Bij de kleuters is het plafond 40 cm omhoog gegaan, waardoor het een veel ruimtelijker effect geeft
o
Het hele ventilatiesysteem in de school is aangepast waardoor de luchtzuivering beter zal zijn.
Kortom, er is ontzettend veel gerealiseerd!

Daarnaast hebben de leerkrachten de afgelopen week heel hard gewerkt om alles in orde te maken zodat we
aanstaande maandag de leerlingen goed kunnen ontvangen.
Uiteraard kunnen wij niet wachten om vol trots de vernieuwde school aan u te laten zien, echter laten de regels
vanuit het ministerie dit nog niet toe in verband met het coronavirus. We zoeken naar een passende oplossing. U
zult het dus vooralsnog alleen even met de foto’s moeten doen die hieronder staan.

De ingang bij de kleuters

Entree bij de kleuteringang

Aula/leerplein groep 1 t/m 5

Keuken

Teamkamer

Werkplek waar leerlingen staand kunnen werken
Wc’s voor de bovenbouw

Leerplein voor groep 6, 7 en 8

Het leerplein voor groep 6, 7 en 8

De gang van groep 6, 7 en 8

De zonnepanelen op het dak van de school

Nieuw logo
Nu we zo’n mooi schoolgebouw hebben, werd het ook tijd voor een nieuw logo. Het afgelopen jaar hebben wij
ons daar over gebogen en het resultaat mag er zijn. Het is een fris, eigentijds logo geworden. U kunt het nieuwe
logo onder andere bewonderen bovenaan deze nieuwsbrief en op onze gevelborden.

Toegang tot school
Omdat we elke groep zo rustig mogelijk naar binnen willen laten kunnen gaan, is er een nieuwe ingang
gerealiseerd voor de groepen 3, 4 en 5. De groepen 3, 4 en 5 lopen over het schoolplein naar de zijkant van het
gebouw. Daar kunnen zij naar binnen. Maandag zal juf Sharon haar klas opwachten om ze mee naar binnen te
nemen.
De leerlingen van de groepen 1/2 komen nog steeds via het kleuterplein naar binnen. De kleuterleerkrachten
vangen de leerlingen op het plein op zodat er gezamenlijk naar binnen gelopen kan worden.
De groepen 6, 7 en 8 nemen de ingang die grenst aan het schoolplein bij het asfalt (zie plattegrond).

Fietsen
Omdat we allemaal op één locatie zitten vanaf dit schooljaar zal er minder plek zijn om de fietsen goed te
plaatsen, als we het niet ten koste van het schoolplein willen gaan. Daarom willen we u vragen om uw kind zoveel
mogelijk lopend naar school te laten komen. Van de kinderen die aan de schoolkant van de Westerbroekerweg
wonen, verwachten we sowieso dat ze lopend komen.
Mocht uw kind toch op de fiets komen, kunnen de fietsen geplaatst worden binnen de hekken aan het Lepelblad.
Indien daar geen plaats meer is, kunnen de fietsen om de hoek geplaatst worden bij het raam van groep 7 en 8
(zie plattegrond). De school is niet aansprakelijk wanneer er iets gebeurt met de fiets van uw kind.

Coronamaatregelen
Voor de zomervakantie bent u middels een brief op de hoogte gebracht van een aantal praktische aspecten
rondom veiligheid en hygiëne waar wij rekening mee dienen te houden als school. Ook na de zomervakantie
blijven deze maatregelen van kracht. Wel hebben wij in overleg met andere scholen van het bestuur enkele
aanpassingen gedaan. Hieronder leest u welke dat zijn:
o Traktatiebeleid: er mag weer getrakteerd worden! Wel moet de traktatie verpakt zijn. Helaas laten
wij de leerlingen nog niet langs de meesters/juffen gaan, maar de kaart voor de kinderen wordt in de
teamkamer gelegd, zodat de leerkrachten hier iets op kunnen schrijven.
o Gymmen mag weer in de gymzaal. Juf Caroline heeft aangegeven dat ze, wanneer het weer het
toelaat, één keer in de week een buitenles wil organiseren (dinsdag) en één keer een les in de
gymzaal (vrijdag). Zorgt u ervoor dat uw kind dus altijd gymspullen en buitenschoenen bij zich heeft?
Er worden wel eens waardevolle spullen meegenomen naar de gymzaal. School is niet aansprakelijk
voor vermissing, diefstal of schade. Als het niet anders kan, mag het waardevolle voorwerp in de
gymzaal neergelegd worden, maar het is van belang dat de uw kind er zelf om denkt om het
voorwerp weer mee terug naar school te nemen.
Enkele punten die voor de zomervakantie van kracht waren en dus zo blijven zijn de volgende:
o Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
o Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
o De school zorgt ervoor dat de leerlingen vaak hun handen wassen. Leerlingen komen met gewassen
handen op school.
o Vaste vrijwilligers (tussenschoolse opvang) kunnen weer aanwezig zijn op school.
o Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). Voor oudergesprekken
zullen wij een uitzondering maken wanneer de leerkracht dit wenselijk of noodzakelijk vindt.
o Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school. Bij uitzondering wordt er afgestemd met de
directie.
o De leerlingen komen, zover het mogelijk is, alleen naar school. Leerlingen waarbij dit niet mogelijk is,
worden gebracht door één ouder/verzorger.
o Ouder(s)/verzorger(s) vermijden zoveel mogelijk het schoolplein.
Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) vragen het gebied rondom school bij het halen en brengen tijdig weer te
verlaten. Op deze manier houden wij het veilig voor iedereen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Kalender
Net als voorgaande jaren krijgt elke oudste leerling van het gezin een gedrukte schooljaarkalender. Hierop is praktische informatie te vinden over de activiteiten gedurende het
hele schooljaar. Ook kunt u lezen waar wij op school mee bezig zijn. Sommige data zullen
misschien wijzigen of aangepast worden. De kalender in de app zal het meest actueel zijn.

Mobieltjes
Tijdens onze lessen gebruiken wij geen mobiele telefoons. Het is daarom niet nodig dat leerlingen hun mobiel
mee naar school nemen. Indien er sprake is van nood, kunt u contact opnemen met school. Ook tijdens het
overblijven willen wij niet dat de leerlingen hun mobiele telefoon gebruiken.
Wij kunnen ons echter wel voorstellen dat u het, als ouder, belangrijk vindt dat uw kind onderweg van en naar

school bereikbaar is wanneer uw kind verder van school woont. Daarover gaan we dan graag met u in overleg.
Wanneer het nodig is dat uw kind zijn/haar mobiel bij zich heeft, laat hij/zij deze uitgeschakeld in de school en
op het schoolplein tijdens de schooltijden. Mochten wij uw kind tijdens schooltijden toch gebruik zien maken
van een mobieltje, zal deze ingeleverd worden bij de leerkracht en kunt u, als ouder(s)/verzorger(s), het
mobieltje de volgende dag bij de leerkracht ophalen.
Wij wijzen u er met nadruk op dat wij niet aansprakelijk zijn voor vermissing, diefstal of schade aan mobiele
telefoons of andere, van huis meegebrachte, spullen.

Eten en drinken
Alle leerlingen nemen een gezond 10-uurtje en een lunch mee naar school. Deze spullen blijven
in de rugtas aan de kapstok. Op het moment dat er gegeten en gedronken wordt, pakken de
leerlingen de spullen uit hun tas.
Afgelopen twee jaar hebben we gebruik kunnen maken van schoolfruit, gesubsidieerd door
de Europese Unie. Daar hopen we dit jaar weer aan mee te kunnen doen. De inschrijving start
binnenkort. We houden u op de hoogte.

Informatieavond en kennismakingsgesprekken
Zoals u van ons gewend bent, vindt er in de eerste weken een informatieavond plaats. Vanwege het coronavirus
zal dit geen doorgang kunnen vinden en zoeken we naar een andere vorm om u te informeren over het huidige
schooljaar.
Het kennismakingsgesprek vindt plaats via beeldbellen.

‘Hallo muziek’
Ook dit jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 6 muziekonderwijs middels de methode van
‘Hallo muziek’. Vorig jaar is groep 5 gestart met viool en gitaar. Dit jaar zal groep 6 starten met klarinet
en trompet. De leerlingen van groep 5 en groep 6 krijgen aan het begin van de periode een eigen
muziekinstrument toegewezen. Zij spelen hier de hele periode op en nemen het instrument ook mee
naar huis. Wanneer er halverwege het jaar gewisseld wordt van instrument, zullen de instrumenten
worden schoongemaakt en gaan ze tijdelijk in quarantaine.
Naast de lessen met instrumenten zullen de groepen 1 t/m 6 zanglessen krijgen.

Werkdagen directie
Er is een kleine wijziging wat betreft de werkdagen ten opzichte van vorig jaar. Ik werk op maandag tot en met
donderdag. Om de week zal ik op vrijdag, vanuit huis werken, tenzij er iets belangrijks op school is.

Plusklas
Zoals vorig jaar medegedeeld is, is Nicole Wessels, leerkracht van de plusklas, een nieuwe uitdaging aangegaan.
Op dit moment weten we nog niet hoe haar uren opgevuld gaan worden. Zodra daar meer over bekend is,
informeren we u zo snel mogelijk.

Ik wens iedereen een fijn, mooi, succesvol en gezond schooljaar toe!

