27-08-2020
AUGUSTUS
Vrijdag 4 september

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Maandag 14 september

10-minuten gesprekken

Dinsdag 15 september

MR vergadering. Start om 20.00 uur.

Donderdag 17 september

10-minuten gesprekken

Maandag 21 september t/m vrijdag 25
september
Vrijdag 25 september

Week tegen pesten

Woensdag 30 september

Start kinderboekenweek

Donderdag 1 oktober

Schoolfotograaf

Vrijdag 2 oktober

Schoolfotograaf

Vrijdag 2 oktober

Koekendag

Maandag 5 oktober

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Kleuters (groep 1-2) vrij

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week zit er alweer bijna op! Wat fijn om iedereen weer te zien en de kinderen te zien
stralen in hun nieuwe groep. We gaan er weer een mooi schooljaar van maken!
Het brengen en halen van de kinderen verloopt steeds beter en wij willen u er nogmaals op
attenderen om zoveel mogelijk rekening te houden met het houden van anderhalve meter afstand
van elkaar. Wilt u na het afscheid nemen direct door lopen via de aangegeven route om naar huis of
werk te gaan? Zo voorkomt u opstoppingen en houden we elkaar gezond.
Team Talisman

Gymlessen groep 3 t/m 8
Op woensdag 24 juni 2020 werd bekend dat in het komende schooljaar het bewegingsonderwijs
gegeven kan worden zonder de 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten.
Voor de komende periode worden de gymlessen voornamelijk buiten gegeven, zolang het weer dit
toelaat. Tijdens de gymlessen worden de hygiënemaatregelen van RIVM nageleefd.
Voor de gymlessen zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. Alle klassen hebben twee keer per
week gymles. In het schema hieronder staat beschreven wanneer dit moment is.

Vernieuwde website
Onze website is in een nieuw jasje gestoken! De website is nog niet volledig, maar zal snel van alle
informatie worden voorzien. Op de website komt een nieuwsrubriek dat door leerlingen zal worden
bijgehouden.

Schoolgids
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat niet met de leerlingen mee naar huis,
maar is te vinden op de vernieuwde website. De jaarkalender die u de vorige keer achter in de
schoolgids vond geven we aan de kinderen mee naar huis.

Informatie avonden
De informatie avonden komen helaas te vervallen. U krijgt informatie over de groep van uw kind via
een filmpje dat op dinsdag 8 september zal worden verstuurd. Hierin stelt de leerkracht zich voor en
hij/zij zal u vertellen over de specifieke begeleiding en leerstof van dat leerjaar.
Doordat de informatieavonden komen te vervallen worden de 10-minutengesprekken naar voren
gehaald. Deze vinden plaats op maandag 14 september en donderdag 17 september. Ouders gaan
deze avonden via de ingang van hun kind de school binnen;

Ook de informatieavond van de Projectgroep/ Breinbrekers kan helaas niet doorgaan. Mocht u
nieuwsgierig zijn naar wat uw kind hier doet en leert, neem dan gerust contact op met
Marlies Garritsen om een (bel)afspraak te maken.

Onderling kennis maken met ouders van nieuwe groepen 3
Helaas vanwege de maatregelen rondom corona gaat deze bijeenkomst op vrijdagmiddag 23
augustus a.s. niet door.

De verkeerssituatie rond de school

Omdat er weer een heleboel nieuwe ouders op
onze school zijn gekomen herhalen we nogmaals
ons onderstaand advies. Geef het ook door aan
opa’s en oma’s die de kinderen halen en brengen.
Parkeren buiten de bomenrij op het Gerardusplein
Het advies van de verkeerscommissie van onze
school is om zoveel mogelijk te voet of met de fiets
naar school te komen. Komt u met de auto, parkeer
deze dan altijd op het Gerardusplein. Zodoende blijft
het in de Seringenstraat en Begoniastraat, bij de
ingangen van de school, overzichtelijker en dus
veiliger!
Op de tekening hiernaast ziet u hoe u het veiligst de
auto kunt parkeren. A.u.b. de auto’s buiten de
bomenrij met de voorkant richting straat, zodat u
niet achteruit hoeft te rijden.
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen lopen (zie rode streep) Het is veel veiliger om op de
andere plekken het plein op te rijden. Ook vragen wij u niet te rijden binnen de bomenrij. Dit houden
we graag voetgangersgebied! Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie.

AVG
Heeft u wijzigingen wat betreft de privacy-voorkeuren van uw kind (foto’s/film van uw kind in de
klas, website, ouderportaal, gegevens voor de bibliotheek, het Amuletje enz.) dan kunt u een nieuw
formulier aanvragen via de mail aan Jacqueline Reijs: j.reijs@skpo.nl.

Talismannen bij de grote ingang aan het schoolplein
In samenwerking met Hedy van het
CKE hebben de kinderen van groep 7
tijdens de beeldende vorming lessen
hele mooie Talismannen gemaakt.
U kunt deze bewonderen bij de grote
ingang aan het schoolplein.

