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Agenda
6 t/m 8 juli
9 juli
14 juli

Schoolkamp
Studiedag (let op: verplaatst)
Afscheidsmusical in
theaterhangaar.

Schooltijden
De laatste periode voordat de zomervakantie
begint is aangebroken. Het is een rommelige
periode geweest, waarbij de kinderen veel thuis
waren om te werken of omdat er vrije dagen
gepland stonden. Tot de zomervakantie komen
gelukkig alle kinderen weer op school en sluiten
we deze bijzondere periode af. We blijven in de
komende periode wel werken met een
continurooster om zo min mogelijk
‘verkeersmomenten’ van ouders rondom de
school te hebben. De start van de lessen zal zijn
om 8.45 uur, met een inloop vanaf 8.30 uur.
Het einde van de lessen is om 14.30 uur. Op
woensdag eindigt de dag voor alle leerlingen
om 12.15 uur.
Voor de groepen 1 en 2 zijn de volgende
afspraken van belang:
De kinderen van groep 1 worden ’s ochtends
buiten door de leerkracht opgevangen op het
plein. De kinderen van groep 2 mogen vanaf
8.30 uur direct naar binnen, de juf wacht hen op
in de klas.
Na schooltijd zijn de kinderen van groep 2 van
14.15 tot 14.30 uur op het plein, zodat zij
verspreid opgehaald kunnen worden. Groep 1
komt om 14.30 uur naar buiten.

In- uitgang:
De kinderen van groep 1, 2 en 4 gebruiken de
ingang op het kleine plein.
De kinderen van groep 3 en 5 t/m 8 gebruiken
de ingang op het grote plein. De kinderen van
groep 2 t/m 8 gaan bij aankomst op het plein
direct naar binnen.
Andere afspraken:
De andere afspraken die we i.v.m. het Coronavirus in eerdere nieuwsbrieven hebben vermeld
over de hygiëne e.d., blijven van kracht. Dus: de
kinderen desinfecteren bij binnenkomst en
onder schooltijd regelmatig hun handen; de
school is alleen toegankelijk voor leerlingen,
leerkrachten en begeleiders; de afstand van de
leerling tot de leerkracht is zoveel mogelijk 1,5
meter; trakteren gebeurt alleen in de eigen
groep van een jarige, met ‘voorverpakte’
traktaties.

Gym
De gymlessen worden weer allemaal op dinsdag
en in de Boorsmazaal gehouden. We hebben
geen mogelijkheid op de gymlessen op een
alternatieve buiten-locatie te verzorgen. Omdat
er geen andere school gebruik maakt van de
zaal op dinsdag, wordt daarom de hele zaal
gebruikt. De groepen kleden zich om in één van
de vier beschikbare kleedkamers. We zorgen
ervoor dat er geen twee groepen in een
kleedkamer samenkomen. Tijdens de
gymlessen worden conform het protocol van de
KVLO alleen matig-intensieve activiteiten
aangeboden.

Divices
In de T(h)uiswerkperiode hebben enkele
leerlingen gebruik gemaakt van een tablet van
school. We zouden graag alle tablets weer
retour ontvangen, zodat we ze weer op school
kunnen inzetten. Maandag verwachten we alle
tablets en opladers weer terug op school. De
kinderen kunnen ze inleveren bij hun eigen
leerkracht.
Schoolkamp en Afscheidsmusical
Ondanks de Coronamaatregelen kunnen de
kinderen van groep 8 toch met elkaar op kamp
en kan ook de afscheidsmusical ook
plaatsvinden in de theaterhangaar op het
voormalige vliegkamp. Fijn voor groep 8 dat het
is gelukt. Dank aan de juffen Willemijn en
Manon, die daar ontzettend hun best voor
hebben gedaan. De ouders van de kinderen van
groep 8 zijn inmiddels allemaal op de hoogte.
Wanneer er extra informatie beschikbaar komt,
zullen de leerkrachten dit met u delen.

Studiedag 9 juli:
De studiedag die gepland stond op 8 juli is
verplaatst naar donderdag 9 juli. Gelukkig om
een heel fijne reden: de leerlingen van groep 8
kunnen ondanks Corona toch met elkaar op
kamp. Het verplaatsen van het kamp naar een
andere week was hiervoor noodzakelijk. Alle
leerlingen hebben hierdoor donderdag 9 juli
vrij. De leerlingen van groep 8 kunnen dan
heerlijk bijslapen...
Mocht u problemen ondervinden met de
opvang van uw kinderen, kunt u dit aangeven
bij Hergo of Janmarinus.
Aanpassen kleine plein
De komende periode worden de pleinen
intensief gebruikt. Alle groepen moeten volgens
de richtlijnen apart naar buiten. Vandaar dat
het plaatsten van de nieuwe speeltoestellen,
waar we u in de vorige nieuwsbrief van op de
hoogte stelden, is opgeschoven naar de laatste
week van de zomervakantie.

Webinar – Een lastige scheiding: wat jij kan doen voor je kind!
Op 23 juni 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar
voor ouders van kinderen van 2 – 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding. Tischa
geeft tips hoe je je kinderen goed kan begeleiden tijdens en na de scheiding.
Een scheiding heeft een hele grote impact op kinderen. Zeker
als de scheiding niet makkelijk verloopt. Helaas komt het vaak
voor dat scheidingen veel schade toebrengen aan kinderen.
Zit je midden in een pittige scheiding en wil jij zorgen dat jouw
kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen?
Wil je niet blijven hangen in boosheid of verslagenheid maar er
alles aan doen wat jij zelf kunt om er te zijn voor je kinderen?
In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je
computer volgt) geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve tips.
Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Meer informatie lees je op
onze website. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl

