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Start nieuw schooljaar

Van de directie
Alle groepen zijn weer goed gestart na de vakantie. Voor de groepen 3 t/m 8 was het even zoeken welke ingang
de leerlingen moesten nemen, maar inmiddels is dat bij iedereen bekend. De leerlingen keken hun ogen uit toen
ze de verbouwde school zagen. Inmiddels is het leerplein in gebruik en kunnen de leerlingen daar zelfstandig
werken. We snappen dat u als ouder wellicht ook nieuwsgierig bent hoe de school
geworden is, daarom zijn we druk om zoek naar een vorm om u de school ‘live’ te laten
zien. Zodra daar meer over bekend is, hoort u het zo snel mogelijk.
Verder wil ik de ouders complimenteren wat betreft de 1,5 meter afstand die er
gehouden wordt bij het ophalen en brengen van de kinderen! Heel fijn dat iedereen
zich daar zo goed aan houdt, niet alleen voor uw veiligheid maar ook van de ander.

Verkeersveiligheid
Op deze Google foto’s ziet het er rustig uit, maar het is erg druk op het Lepelblad bij het ophalen en wegbrengen
van de kinderen.
Omdat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, ontstaan er soms gevaarlijke situaties wanneer er ook
auto’s door de straat heen rijden. Om die reden willen we u dringend verzoeken om niet met uw auto door deze
straat, het Lepelblad te rijden bij het ophalen en brengen van uw kind. Wilt u parkeren of uw kind even afzetten:
gebruik dan de Floraronde of de Zwanebloembocht. Vanaf daar loopt uw kind zo richting het schoolplein. Zo
houden we het samen veilig!

Speelplein
Nu de school zo mooi verbouwd is, zijn we druk bezig om het schoolplein van groep 3 t/m 8 aan te pakken. Er
worden plannen gemaakt en zodra er meer bekend is, houden wij u op de hoogte middels de nieuwsbrief.

Continurooster
Momenteel draaien we het ‘coronarooster’. Aanstaande dinsdag komt de MR bij elkaar om
te overleggen hoe we het rooster verder vorm gaan geven. Het streven is om voor de
herfstvakantie een definitief rooster te presenteren wat na de herfstvakantie in kan
gaan.

Informatieavond en kennismakingsgesprekken
De informatieavond kan helaas niet op school plaats vinden in verband met het coronavirus. Vandaar dat er
gekozen is voor een informatiebrief met daarin de belangrijkste informatie over de groep.
De kennismakingsgesprekken zullen via videobellen plaats gaan vinden. Verdere informatie daarover krijgt u van
de leerkracht van uw kind.

Studiedag
Er is een fout in de kalender geslopen. Er staat in de geschreven tekst dat er vrijdag 19 oktober een
studiedag plaatst vindt, maar dit moet vrijdag 9 oktober zijn.
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Tussenschoolse opvang
In het vorige Rozenblaadje hebben we al een oproep gedaan, maar we zijn
nog dringend op zoek naar mensen die ons structureel kunnen helpen bij
de tussenschoolse opvang. Het is de bedoeling om een broodje met de
leerlingen te eten en vervolgens buiten te spelen. Er staat een vergoeding
tegenover.
Heeft u interesse of weet u iemand die het leuk zou vinden, dan kan er
contact opgenomen worden met Jolanda Bolder, onze tussenschoolse
opvang coördinator, middels jolandabolder@gmail.com
Verder willen we u er op attenderen dat er tijdens de tussenschoolse
opvang niet gespeeld mag worden met speelgoed van thuis.
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de overblijf waar u een opmerking over heeft. Dit kunt u kwijt bij
de leerkracht van uw kind.

Strippenkaart overblijf
Tot vorig jaar werd er nog gewerkt met strippenkaarten tijdens de overblijf. Omdat de overblijf in deze vorm
opgeheven is, zijn er nog ouders die strippen op de overblijfkaarten hadden staan. Dit wordt terug betaald.
Manon en Regina zijn hard bezig om alles in kaart te brengen zodat elke ouder het juiste bedrag terug krijgt.

