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7 sept
10 sept
15 sept
22 sept

:
:
:
:

De medezeggenschapsraad vergadert van 19.30 tot ca. 21.00 uur
Kennismakingsmiddag voor alle groepen in Roeffen Mart
Overleg werkgroep evenementen
Informatieavonden (onder voorbehoud)

In deze Samenspraak is informatie opgenomen over:
● Kennismakingsmiddag in Roeffen Mart op 10 september
● Informatieavond komende tijd o.a. voortgezet onderwijs op 22 september
● De jaaropening van 28 augustus op YouTube achter een beveiligde link

INFORMATIEAVONDEN KOMENDE TIJD / VOORTGEZET ONDERWIJS
Team

Vanwege Covid19 kan de informatie-avond op 22 september niet doorgaan op de manier zoals we die
vorig jaar georganiseerd hebben. We kunnen eenvoudig weg de 1 1/2m afstand tussen volwassenen niet
waarmaken. We zoeken naar oplossingen hoe we met oudercontacten in groepen om kunnen gaan in de
komende tijd, de regels van het RIVM in acht houdend.

De informatieavond voor groep 8 kan doorgaan in kleine groepen op 22 september. Roy informeert
jullie hierover als alles afgestemd is met de collega’s van het voortgezet onderwijs.

KENNISMAKINGSMIDDAG BIJ ROEFFEN MART
Team

Net als vorig jaar gaan alle groepen en de
leerkrachten op donderdagmiddag 10 september
naar Roeffen Mart. Hier doen kinderen spellen met
de leerkrachten. Zo zien de leerkrachten de kinderen
in een andere omgeving functioneren. Dit levert ons
weer ‘een ander beeld’ van de kinderen op.
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● De ouders kunnen de kinderen (groep 1-4) bij Roeffen Mart brengen om 13.00 en ook weer
ophalen om 15.00.
● Ophalen gebeurt vanaf een herkenbare plek. De leerkracht stuurt de kinderen naar jullie toe.
● Ouders nemen zelf de 1.5m afstand in acht!
● Vanaf groep 5 zullen de kinderen vanuit school fietsen met de leerkracht en ook weer terug.
Kinderen die overblijven
● Overblijvers groep 5-8 die een fiets bij zich hebben, fietsen met de groep mee.

● De overblijvers van groep 1-4 en van groep 5-8 (diegenen die geen fiets bij zich hebben) worden
door ons naar Roeffen Mart gebracht. Ouders kunnen die kinderen om 15.00 bij Roeffen Mart
ophalen.
Kinderen voor naschoolse opvang
● De kinderen die na school naar het Weidenest gaan, worden door de collega’s van het
Weidenest in Roeffen Mart opgehaald.
Nota bene

● Als kinderen zelf na 15.00 bij Roeffen Mart mogen blijven spelen, moeten ouders dit persoonlijk
of via het ouderportaal voor donderdagochtend 10 september 08.00uur aan de leerkracht
doorgeven. De andere kinderen fietsen met de leerkracht terug naar school. Zo weten we zeker
waar alle kinderen zijn.
Het wordt een leuke middag!

OPENING SCHOOLJAAR
Robert Joosten

Van de voorstelling in een
film gemaakt. Jullie
ontvangen via het
ouderportaal een link.
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