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Jaarthema 2020-2021: “Ik in mijn omgeving, historie”.
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aug – 24 aug: De nieuwsbrief
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aug – 1 sept: De schoolfotograaf komt
sept 3 sept: Lina afwezig i.v.m. directieoverleg; Liesbeth vervangt
3 sept: oud papier wordt opgehaald
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sept – 7 sept: De nieuwsbrief
sept
sept –
sept

Even bijpraten
We zijn weer begonnen en het voelt goed! Fijn, dat we alle kinderen weer zien en dat we samen weer
aan het werk kunnen!
Een leuke verrassing was het, dat één van de journalisten van de Kanaalstreek contact met ons opnam
om een foto te maken voor in de Kanaalstreek. Vrijdag 15 augustus is de foto gemaakt. Helaas ontbreekt
Evelien (de i.b.er) op de foto omdat zij op een andere school aanwezig was.
Even voor de nieuwe ouders vlnr:
Lina (dir. en 3-4), Gea (1-2 en 7-8), Liesbeth (3-4), Eline (1-2), Cécile (1-2 en 5-6), Ben (5-6), Lianne
(3-4) en Linda (7-8)
De
start
van
dit
schooljaar was wel een
beetje bijzonder. We zijn
niet begonnen met een
gezamenlijke
opening
omdat we dan wel met
veel
kinderen
én
leerkrachten
in
één
lokaal moesten zijn. Ook
de
informatieavond
kunnen we niet houden
omdat ouders niet in de
school
mogen.
U
ontvangt op woensdag 2
september
een
informatiebrief
met
daarin zoveel mogelijk informatie. Zijn er nog vragen n.a.v. de brief dan is het natuurlijk altijd mogelijk
om deze vragen aan de leerkracht te stellen! Dit kan via de telefoon, via de mail, maar er kan ook een
gesprek op het plein plaatsvinden!
U ontvangt vandaag ook het formulier voor het gespreksarrangement. Voor dit schooljaar zijn drie
vaste momenten gepland. (voor de leerlingen van groep 8 zijn twee momenten gepland.) Maar natuurlijk
is het ook altijd mogelijk om een gesprek tussendoor te plannen.
Wilt u het formulier deze week weer inleveren?
Zoals u weet, hebben we een gesloten Facebookpagina. Alleen ‘vrienden’ kunnen de informatie lezen.
Vrienden zijn ouders, grootouders, (oud-)collega’s en (oud-)leerlingen. We plaatsen regelmatig foto’s en
informatie op Facebook. Voor de ouders van de leerlingen van groep 1-2 is ook nog een eigen
Facebookpagina. Alleen ouders van groep 1-2 kunnen hiervan lid worden.
Belangrijke informatie wordt via de mail doorgegeven. Alle teamleden zijn ook via de mail bereikbaar:
voornaam.achternaam@sgperspectief.nl.
Daarnaast is er ook nog een app-groep. Van één van de ouders staat het nummer in deze groep en het
is niet mogelijk om via deze app te reageren. Wel kunt u apart een appje sturen. De nieuwe ouders staan
nog niet in deze app. Het is de bedoeling om het nummer van de moeders in deze app te zetten. Als u

niet in deze app wilt, stuurt u dan even een mailtje? Via deze app wordt alleen ‘nood’-informatie gegeven,
zoals afwezigheid van een leerkracht of een andere calamiteit.
Dinsdagavond hoorden we dat de coronaregels voorlopig nog van kracht blijven. Dat betekent, dat de
kinderen niet naar school mogen als er coronaklachten zijn. We moeten daarin wel streng zijn. Gelukkig
zijn nog steeds alle testen, die gedaan zijn, negatief! Maar het blijft belangrijk om alert op klachten en
contacten te zijn. Ouders mogen niet in de school komen. De contacten lopen dus via de mail en telefoon.
Maar kunnen we op het plein wel een gesprek hebben.
U mag ook op het plein komen om uw kind(eren) op te halen van school, omdat de stoep voor de school
erg vol wordt als iedereen daar gaat wachten. Fijn, dat u denkt aan de anderhalve meter afstand!
Met de gemeente is contact opgenomen over de stoeptegels, die niet goed teruggeplaatst zijn na
werkzaamheden. We hopen, dat dit binnenkort in orde is!
Hetngoedendoel
Op de maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor het goede doel. We hebben nog geen
besluit genomen over het goede doel. De leerlingen van groep 7-8 en Linda hebben hierover al wel
gesproken. Binnenkort hoort u het!
Andere schooltijden
We blijven voorlopig nog werken met het continurooster, in ieder geval tot de herfstvakantie. Het is nog
wel het tijdelijke rooster. Voor de zomervakantie is er een enquête gehouden over andere schooltijden.
De werkgroep ‘andere schooltijden’ wil een eerste bijeenkomst plannen op maandagmiddag 31 augustus
om drie uur. Enkele ouders hadden aangegeven, dat zij wel in de werkgroep wilden. Om niemand van
deze werkgroep te vergeten, nodigen we u uit via deze nieuwsbrief. Wilt u via de mail reageren of u wel
of niet aanwezig kunt zijn op de aangegeven dag en tijd? Had u zich niet opgegeven voor deze werkgroep,
maar wilt u wel graag meedenken? Graag horen we dat van u via de mail. Van het team zitten Gea, Linda
en Lina in de werkgroep.
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!!
Worstenactie
Vandaag krijgen alle kinderen een intekenlijst mee voor de worstenactie. (U kunt ook één lijst gebruiken
per gezin!) Iedereen mag gevraagd worden om worsten te kopen, want als er meer worsten verkocht
worden, levert dit ook meer geld voor de school op! De worsten worden besteld bij de plaatselijke slager.
Het geld, dat verdiend wordt met de worstenactie, wordt gebruikt voor de kinderen!
Luizencontrole
Na iedere vakantie vindt een luizencontrole plaats op school. Maar nu doen we het even anders… Wilt u
deze week de haren van uw kind(eren) extra goed controleren? Wanneer u twijfelt, of hoofdluis vindt,
wilt u dit dan doorgeven aan school? Wanneer blijkt, dat er meerdere kinderen met hoofdluis zijn, zal een
controle op het plein plaatsvinden. Via de mail houden we u op de hoogte.
Krentenbaard
Kinderen uit twee gezinnen hebben last van krentenbaard. Dit is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt
door bacteriën. De kinderen worden allemaal behandeld. Kinderen met krentenbaard mogen wel naar
school. Er is contact geweest met de GGD, maar we hebben tot dusver geen aanvullend advies gekregen.
We hopen, dat de ‘krentenbaard-kinderen’ snel genezen!
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel, mail of app!!! We stellen dit erg op prijs!
Verjaardag
We wensen iedereen een hele fijne verjaardag!!
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