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14 augustus 2020

Activiteiten

Jaarthema 2020-2021: “Ik in mijn omgeving, historie”.
34

17 aug – 17 aug: Gezamenlijke opening
21 aug
17 aug: Luizencontrole
19 aug: Vergadering ouderraad

35

24
28
31
04

36

37

aug – 24 aug: De nieuwsbrief
aug
aug – 1 sept: De schoolfotograaf komt
sept 3 sept: Lina afwezig i.v.m. directieoverleg; Liesbeth vervangt
3 sept: oud papier wordt opgehaald

07 sept – 7 sept: De nieuwsbrief
11 sept

Even bijpraten
Maandag gaat de school weer beginnen! We hopen, dat iedereen terug kan kijken op een fijne vakantie.
Wij zijn er klaar voor: de school is schoon, de lokalen zijn ingericht, de materialen liggen klaar en de
lessen zijn voorbereid!
In deze nieuwsbrief staat vooral herhaling van de laatste nieuwsbrief van het vorige schooljaar.
Maandagmorgen gaat de bel weer om half negen. We verwelkomen de leerlingen in hun eigen lokaal en
zullen dit schooljaar niet met een gezamenlijke opening beginnen omdat we dan met veel kinderen én
leerkrachten in één lokaal moeten zitten.
De ‘coronaregels’ van voor de zomervakantie blijven voorlopig nog gelden. We blijven dus eerst nog
werken met het continurooster (in ieder geval tot de herfstvakantie). Leerkrachten vangen de leerlingen
op op het schoolplein en na schooltijd wachten de ouders afstand op het schoolplein op hun kind(eren).
Ouders komen nog niet in de school. Maandagmorgen mag één van de ouders van de nieuwe leerlingen
nog meelopen naar binnen. De contacten tussen ouders en leerkrachten kunnen op de volgende
manieren: op het plein, via de telefoon, via de mail (adressen staan in de schoolgids) of via de app
(0622087512).
De website is weer bijgewerkt en daarop staan ook de jaarplanning en de schoolgids voor het schooljaar.
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor het goede doel. In de volgende
nieuwsbrief kunt u lezen, wat het goede doel voor dit schooljaar is.
Andere schooltijden
We blijven voorlopig nog werken met het continurooster en om duidelijkheid te houden, houden we dit
rooster in ieder geval tot de herfstvakantie. Het is nog wel het tijdelijke rooster. De werkgroep ‘andere
schooltijden’ zal in de maanden augustus, september, oktober de ingevulde vragenlijsten bekijken, de
informatie ordenen en met een voorstel komen. We zijn nog afhankelijk van de ontwikkelingen met
betrekking tot het coronavirus en de vervolgstappen van de werkgroep ‘andere schooltijden’, maar het is
mogelijk, dat we ook na de herfstvakantie blijven werken met het continurooster.
We hebben ook bijna alle formulieren teruggekregen! Fijn! Niet iedereen heeft het papier weer ingeleverd.
We concluderen daaruit, dat u geen voorkeur heeft voor een bepaald rooster. U mag de antwoorden op
de vragen nog mailen naar school!
Via de nieuwsbrief en mail houden we u op de hoogte van de vervolgstappen. Ook de
medezeggenschapsraad moet betrokken worden bij het definitief veranderen van de schooltijden.
Zolang er nog ‘noodgedwongen’ met het continurooster gewerkt wordt, zullen we bij knelpunten na
schooltijd voor opvang zorgen tot kwart over drie.
Alle kinderen eten dus op school tussen de middag. Dit gebeurt samen met de leerkracht in de klas.
Daarna gaan de kinderen buiten spelen onder toezicht van twee leerkrachten.

Oudcpapier
Donderdag 3 september wordt het oud papier weer opgehaald. Fijn, dat er altijd weer vaders én moeders
meehelpen om het oud papier op te halen!!
Brigadieren
Iedere ochtend voor schooltijd en ’s middags na schooltijd wordt er gebrigadierd op het
kruispunt Exloërweg-Sluisstraat-Schoolstraat-Sluiskade. Dit is best een onoverzichtelijk
kruispunt en het is fijn, dat kinderen veilig kunnen oversteken samen met de brigadiers.
Maar…. we zijn op zoek naar nog enkele brigadiers! Als er nog een paar mensen de club van
brigadiers komen versterken, hoeft men per week maar één keer te brigadieren en dat is
natuurlijk wel heel fijn! Dus, wilt u helpen als brigadier? U mag het doorgeven aan Esther
Mensinga of Lina.

Nog even een herhaling van de belangrijkste punten
Op maandag 17 augustus hopen we iedereen weer te verwelkomen!
 Tot de herfstvakantie wordt gewerkt met het continurooster. De schooltijden zien
er dan als volgt uit:
Maandag
groep 1 – 8
8.30 – 14.30 uur
Dinsdag
groep 1 – 2
8.30 – 12.00 uur
groep 3 – 8
8.30 – 14.30 uur
Woensdag
groep 1 – 8
8.30 – 12.30 uur
Donderdag
groep 1 – 8
8.30 – 14.30 uur
Vrijdag
groep 1 – 4
8.30 – 12.00 uur
Groep 5 – 8
8.30 – 14.30 uur
Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht in de
eigen groep. Daarna gaan de kinderen naar buiten om te spelen, tenzij het heel hard regent.

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

Na de zomervakantie starten we weer met vier groepen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
1-2 Juf Gea /juf Eline Juf Gea
Juf Cecile
Juf Gea
3
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth
Juf Lianne
4
Juf Lianne
Juf Lianne
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth
Juf Lianne
5-6 Meester Ben
Juf Cecile
Meester Ben
Meester Ben
Juf Cecile
7-8 Juf Linda
Juf Linda
Juf Linda
Juf Linda
Juf Gea

Donderdag
Juf Cecile/juf Eline

Juf Cecile
Juf Lina
Juf Lina
Juf Lina
Juf Lina
Meester Ben
Meester Ben
Juf Linda
Juf Linda

vrijdag
Juf Cecile
Juf Lina
Juf Lina
Meester Ben
Meester Ben
Juf Linda
Juf Linda



Evelien heeft wisselende dagen als i.b.er. Zij is aanwezig op de dinsdag, woensdag of
donderdag. Evelien werkte ook als i.b.er op een andere school, het Gebint in Sellingen. Sinds
vorige week weten we, dat Evelien ook naar de Zandtange in Mussel gaat als i.b.er en daardoor
zal ze minder vaak bij ons komen en geen lesgeven op de dinsdagochtend aan groep 5-6.



Cecile gaat op de dinsdag de hele dag lesgeven aan groep 5-6. Ben is op deze dag vrij.



Gea gaat op de dinsdagmiddag lesgeven aan groep 7-8. Linda heeft deze middag tijd voor andere
taken.



Groep 3-4 is een combinatiegroep, maar op de maandagochtend en de dinsdagochtend is de
groep gesplitst. Lianne, Liesbeth en Lina zijn samen verantwoordelijk voor beide groepen. Zij
zullen elkaar bij afwezigheid ook vervangen. Diana van der Weide komt de eerste vier weken na
de zomervakantie bij ons op school reïntegreren na een periode van ziekte. Zij heeft als invaller
een benoeming bij ons in de schoolvereniging. Op de donderdag en vrijdag is zij aanwezig op
school en zal ondersteunen in groep 3-4.



Lianne heeft op de maandagmiddag tijd om leerlingen te coachen en om opdrachten uit te
voeren voor haar opleiding tot kindercoach. Met enkele ouders is al contact geweest over het
coachen van de kinderen.



Vanaf 17 augustus is Lian Meems tien weken aanwezig als stagiaire in groep 1-2. Deze
stageperiode was voor de zomervakantie gepland, maar als gevolg van de aangepaste regels, is
deze stageperiode verzet naar het nieuwe schooljaar. In de andere groepen komen geen
stagiaires.



Er wordt elke ochtend gebrigadierd vanaf 8.15 uur. Wilt u de kinderen niet eerder naar school
sturen, zodat ze veilig bij de brigadiers kunnen oversteken? Ook na schooltijd wordt er
gebrigadierd.



Leerkrachten zijn elke ochtend al op tijd aanwezig om lessen voor te bereiden en materialen
klaar te leggen. Kinderen worden vanaf 8.20 uur op school verwacht. Vanaf deze tijd is ook de
pleinwacht aanwezig op het schoolplein.



Tijdens de ochtend wordt een korte pauze gehouden. De leerlingen van groep 1-2 eten en
drinken samen met de leerkracht in de kring. De leerlingen van groep 3-8 gaan samen met de
leerkrachten naar buiten. Voor de pauze kan een broodje, koekje, fruit of drinken meegenomen
worden. Geen snoep! De dinsdag en donderdag zijn de gezonde dagen. Op deze dag wordt het
eten van fruit/groente extra gestimuleerd. We gaan weer een aanvraag doen om mee te doen
met het EU-Schoolfruit-programma, maar het is nog niet zeker of we ingeloot worden.



Tussen 12.00 en 12.45 uur is de grote pauze. De leerkrachten eten met de kinderen in de eigen
groep. Ook voor deze pauze geldt, dat we samen gezond eten! Daarna gaan de kinderen zoveel
mogelijk naar buiten tussen 12.15 en 12.45 uur. Als het heel hard regent blijven we binnen.



In week 36 hadden we de informatieavonden gepland. Als gevolg van de coronaregels, kunnen
deze avonden helaas niet doorgaan. We mailen de informatie over het schooljaar op woensdag
2 september naar u. Als er vragen zijn, horen we dat graag!



De schoolfotograaf komt op dinsdag 1 september op school. Er worden foto’s gemaakt van
kinderen alleen, samen met de schoolgaande broertjes/zusjes en een foto van de hele klas.
Omdat de coronaregels nog gelden, kunnen helaas geen foto’s gemaakt worden met nietschoolgaande broertjes en zusjes.



Ook in het komende schooljaar hebben we vakantie:

Vakantie

Periode
12
21
22
17
02
26
13
24
12

oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
december 2020 t/m 02 januari 2021
februari 2021 t/m 26 februari 2021
maart 2021
april 2021 t/m 05 april 2021
april 2021 t/m 07 mei 2021
mei 2021 t/m 14 mei 2021
juni 2020
juli 2021 t/m 20 augustus 2021

Vrije dagen zijn:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

07
17
17
21
07

oktober 2020
februari 2021
maart 2021
april 2021
juli 2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Personeelsdag
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie



De gymuren zijn:
Groep 1-2
elke dag
Groep 3 -4
maandagmiddag
donderdagmiddag
Groep 5-6
maandagmiddag
vrijdagmiddag
Groep 7-8
maandagmiddag
donderdagmiddag

10.30
13.45
13.45
13.45
12.45
13.45
13.30

–
–
–
–
–
–
–

11.30
14.30
14.30
14.30
13.30
14.30
14.30

werkdag team
werkdag team
personeelsdag Scholengroep Perspectief
werkdag team
werkdag team

uur
uur
uur
uur
uur
uur

buiten of binnen
buiten of binnen
buiten of binnen
gymzaal
gymzaal
gymzaal
gymzaal

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gymzaal. Op de maandagmiddag wordt er
gesport in de gymzaal de Veenhorst. Er zijn dan twee ruimtes naast elkaar beschikbaar. Op de
vrijdagmiddag gaan de groepen samen naar sporthal de Akkerweg. Doordat de kinderen gezamenlijk en
onder begeleiding van de leerkrachten naar de gymzalen gaan en terugfietsen, is het mogelijk, dat ze na
14.30 uur bij school zijn.
Vanaf aanstaande maandag gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer naar gymnastiek. Op de
maandagmiddag gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 samen met Ben en Linda naar twee sportzalen in
de Veenhorst. Op de vrijdagmiddag gaan eerst de kinderen van groep 5-6 gymmen in de sportzaal aan
de Akkerweg en daarna de leerlingen van groep 7-8. Kinderen mogen na het sporten zelfstandig naar
huis (als ze daar in de buurt wonen), maar daarvoor willen we wel uw schriftelijke toestemming hebben.
Koptelefoon
Naast het werken in de werkboeken, wordt er ook gewerkt op I-pads en chromebooks. Alle kinderen
vanaf groep 3 krijgen een eigen koptelefoon, zodat er ook luisteroefeningen gemaakt kunnen worden
zonder andere kinderen te storen. De koptelefoon blijft ‘eigendom’ van de leerlingen tot en met groep 8.
We verwachten dat de kinderen hier zorgvuldig mee omgaan. Wanneer de koptelefoon kapot gaat door
verkeerd gebruik, vragen we ouders om zelf een nieuwe aan te schaffen.
Kanjertraining en gouden weken
Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er komen
klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook een andere leerkracht voor de groep maakt dat
de groep zich opnieuw vormt.
Een goede begeleiding bij deze groepsvorming is essentieel en je kunt hier het hele jaar plezier van
hebben. Wanneer de leiding ontbreekt, vormt de groep zichzelf.
Daarom beginnen we het schooljaar met de gouden weken op de Kanjermanier. Dus niet van wat NIET
mag (regels), maar wat wij graag willen zien met elkaar (afspraken).
Worstenactie
Na de zomervakantie houdt de ouderraad weer een worstenactie. U ontvangt dan een intekenlijst en
iedereen, die wil, kan worsten bestellen! De worsten worden besteld bij de plaatselijke slager. Het geld,
dat verdiend wordt met de worstenactie, wordt gebruikt voor de kinderen! We hopen, dat er weer veel
worsten verkocht worden!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel, mail of app!!! We stellen dit erg op prijs!
Verjaardag
We wensen iedereen een hele fijne verjaardag!!
11 aug
Silvia
gr 6
15 aug
Lars
gr 6
16 aug
Pip
gr 7
25 aug
Ilse
gr 5
25 aug
Felicia
gr 5
26 aug
Roan
gr 7
27 aug
Luuk
gr 5
3 sep
Mirthe
gr 4
6 sep
Grace
gr 3

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf
op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit
schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima
oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer
niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in
het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie
en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies.
In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de
veiligheid van onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit
schooljaar!

