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Algemeen
Openstelling school vanaf het nieuwe schooljaar
Door alle maatregelen van de afgelopen tijd is het voor jullie als ouders en ons als team niet altijd even
gemakkelijk geweest om in contact te blijven met elkaar. Gelukkig hebben we samen de weg gevonden
in het digitale tijdperk waarin we nu leven en was het bijzonder fijn om op afstand toch elkaar te vinden.
In de afgelopen weken hebben we het ook weer als zeer prettig ervaren om jullie in de school te kunnen
spreken tijdens de ontwikkelgesprekken.
Vanaf 6 september zijn ouders weer welkom op het schoolplein met in achtneming van de 1,5 m
afstand. Daarnaast is het ook weer mogelijk om na schooltijd de school binnen te komen, zodat kinderen
iets kunnen laten zien of om even iets te vragen.
Als team vinden wij het belangrijk om in de ochtend bij binnenkomst oog te hebben voor het kind. In één
oogopslag kun je namelijk al veel zien over hoe een kind zijn of haar dag begint. Dit moment in de
ochtend willen we graag behouden om op dat moment echt de aandacht voor het kind te hebben.
Daarnaast brengt het zelfstandig binnenkomen ook een rust in de school. We kunnen op tijd beginnen
en het bevordert de zelfstandigheid van onze kinderen.
Concreet betekent dit dat de kinderen van unit 1 vanaf na de zomervakantie, zoals we nu gewend zijn,
opgevangen worden bij de poort van de school aan de Molenakker. Zij gaan daarna zelfstandig naar
binnen, waar de andere stamgroep leerkracht op hen wacht. De kinderen van unit 2 en 3 komen
zelfstandig naar binnen. Een uitzondering hierop zijn nieuwe kinderen.
In de middag lopen alle leerkrachten met de stamgroep mee naar buiten, zodat jullie als ouders de
ruimte hebben om nog iets te vragen of door te geven. Het ophaalmoment is voortaan weer op het
plein.
Vakantiewens voor allemaal!
We willen iedereen heel erg bedanken allen voor het afgelopen schooljaar. Wat een bijzonder jaar was
het met corona en thuis onderwijs. Gelukkig hebben veel activiteiten wel door kunnen gaan: feestweek,
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schoolkamp, carnaval, Pasen…En aantal andere activiteiten hebben we in een aangepaste vorm ook door
kunnen laten gaan, het was soms wel een beetje aanpassen, maar het had ook wel weer zijn charme.
Hopen dat het volgend jaar weer “terug naar normaal” kan…..

Kijken nu uit naar een fijne vakantie en zien elkaar weer op 6 september.
Fijne vakantie

Aanvullen etui
Het etui van jullie zoon/dochter komt deze zomer bij jullie thuis logeren. Zorgen jullie goed
voor hem? Na de vakantie geven jullie hem de eerste dag weer mee terug naar school. De kinderen
hebben maar 1 etui nodig!
Wij zorgen voor stiften, kleurpotloden en een schrijfpotlood.
Vullen jullie zelf het etui met onderstaande zaken?

•

Unit 2 en 3:
• Gum (die in het etui past)
• Pritt-stift (liefst een groot formaat)
• Puntenslijper met opvangbakje
• Een rode en blauwe balpen
“oortjes” voor in de tablet of computer, dus géén koptelefoon! (in een
doosje/opbergetui...) evt. bij de action te koop!
• Schaar (met naam)

•

Alleen unit 3:
• Een schoolagenda
• Eén markeerstift
• Onbreekbare geodriehoek
Een stevige opbergmap (A4 met elastiek)

De kinderen in unit 1 hebben geen etui nodig!
Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen geen overbodige spullen in hun etui meenemen!
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Ook zou het fijn zijn als het etui niet té groot is, anders past hij niet in de lade.
Let op welke materialen voor jullie zoon/dochter nodig zijn.
Oproep nieuw Ov-lid
Helaas hebben we nog geen reactie mogen ontvangen, nogmaals de oproep.
Voor aankomend schooljaar zijn we weer opzoek naar een nieuw OV-lid.
Ben jij die enthousiaste, creatieve, vrolijke ouder en vind je het leuk om bij de verschillende
schoolactiviteiten betrokken te zijn. Zodat we samen met het team voor de kinderen er een leuke
activiteiten van kunnen maken.
Neem dan snel contact op met een van onze OV-leden of meld je aan via ov@de-achthoek.nl.
We horen graag van je!
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