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Maandag 17 augustus

•

Hopelijk heeft u genoten van
een mooie en ontspannen
vakantie. Wij zien u en de
kinderen maandag graag weer in
goede gezondheid terug.
De lokalen zijn weer opgeruimd
en ingericht, de schriftjes,
naambordjes en andere spullen
voor de kinderen liggen klaar.
Wij zijn er weer helemaal klaar
voor en hebben weer zin om te
beginnen en de kinderen weer
te zien!

•

Welkom aan alle nieuwe
leerlingen, en ook hun ouders,
die maandag bij ons op school
starten. Wij wensen jullie een
mooie schoolperiode toe.
De corona maatregelen die voor
de zomervakantie van
toepassing waren, gelden nu
nog steeds. Dit houdt het
volgende in:
•

•

•

•

De ouders mogen helaas
nog niet in de school en op
het schoolplein komen. Wilt
u achter het hek ook aan de
anderhalve meter afstand
denken?
De leerkrachten van de
groepen 1/2 staan dagelijks
bij het hek om de kinderen
welkom te heten. Om 8.30
uur lopen de leerkrachten
met de kinderen naar de
klas.
De eerste schoolweek staat
de leerkracht van groep 3
ook bij het hek en loopt
samen met de kinderen naar
de klas.
De leerkrachten van de
groepen 4 t/m 8 staan op
het schoolplein en gaan om
8.25 uur met de kinderen
naar binnen.

•
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De kinderen van groep 1/2
en groep 3 (alleen de eerste
schoolweek) worden aan het
eind van de schooldag weer
door de leerkracht naar het
hek gebracht.
De kinderen van groep 4 t/m
8 lopen zelf naar het hek.
Mocht u iets aan de
leerkracht door willen
geven, dan kunt u een
bericht sturen via Social
Schools.
Wilt u ervoor zorgen dat u
uw kinderen op tijd op
school brengt, zodat de
leerkrachten om half 9 met
de les kunnen beginnen.

Gezondheidsklachten
Helaas ontkomen we er niet aan
om ons te houden aan
maatregelen die door de RIVM
en de onderwijsbonden met
elkaar hebben opgesteld.
Blijf thuis bij:
• Neusverkoudheid,
loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest,
verhoging tot 38 graden
en koorts.
• Als een gezinslid
verkouden is en/of
koorts heeft
Bij klachten: blijf thuis en laat je
testen.
Bent u of een van de gezinsleden
in een land op vakantie geweest,
dat als risicogebied bekend staat
(code oranje of rood), dan mag
uw kind(eren) de eerste 14
dagen na terugkomst niet op
school komen.
Wilt u ons informeren als
bovenstaande op uw kind(eren)
van toepassing is?

Hygiënemaatregelen
De hygiënemaatregelen zijn nog steeds
hetzelfde als voor de vakantie. Wij
hebben twee zuilen staan bij de
hoofdingang om de handen te
desinfecteren. In elke klas is aanwezig;
een handgel, desinfecterende wipes en
uiteraard handzeep en papieren
handdoeken.
Daarnaast wordt tussen 11.45 – 12.45
uur een extra schoonmaakronde
gehouden door de schoonmaaksters.
Werkdagen team
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Wilma (ma/di/vr)
Inge (wo/do)
José (ma/di/wo)
Wendy (do/vr)
Anja H(ma/di/vr)
Lianne (wo/do)
Zarella (ma/di/do/vr)
Wendy (wo)
Lianne Beek (ma/di)
Arjan (wo/do/vr)
Joep (ma/di/do/vr)
Kirstin (wo)
Marie Cécile (ma/do/vr)
Tineke (di/wo)
Gerard (di/wo/do/vr)
Tineke (ma)

*Meerscholendirecteur: Lydia Ootjers (ma)
*Locatiedirecteur: Bianca de Saegher-Dop
(ma/do/vr)
*Intern begeleider gr. 5 t/m 8: Anne-Mieke
(ma/vr)
*Intern begeleider gr. 1 t/m 4: Kirstin
(di/do)
*Onderwijsassistent: Linda (ma/di/wo/do)
*Vakdocenten gymnastiek:
Gitta (di)
Florence (di/wo/vr)
*Administratie: Rita (vr.ochtend)
*Conciërge: Frans (ma/wo/do/vr)
*Vakdocent muziek: Henri (ma.middag)
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Gymrooster
maandag
groep 3, 4, 5
dinsdag
groep 7, 8
woensdag groep 5, 6
donderdag groep 6, 7, 8
vrijdag
Groep 3, 4
*aanstaande maandag geen
gymles, de gymlessen starten
vanaf dinsdag 15 augustus.
Vervanging juf Gitta
Juf Gitta mag voorlopig nog
geen gym geven. Op woensdag
vervangt juf Florence, zij
verzorgt op dinsdag, woensdag
en vrijdag de gymlessen.
Voor de maandag en donderdag
was voor de vakantie een
vervanger beschikbaar, helaas
kregen we in de vakantie het
bericht dat deze vervanger niet
meer ingezet kon worden. Wij
zijn nu bezig met een nieuwe
vervanger. Zodra dit definitief is,
wordt u hierover geïnformeerd.
Gelukkig kan Gitta wel op de
dinsdagen de Rots en Water
lessen geven aan de kinderen
van groep 3 t/m 8.
Vervanging juf Anja v/d Griend
Juf Anja was voor de
zomervakantie niet op school
aanwezig. Zij komt na de
zomervakantie nog niet op
school. Haar man valt in een
risicogroep en dit is voor haar
reden om geen werkzaamheden
fysiek in school te verrichten.
Gelukkig hebben wij een
vervanger gevonden.
Inge Verkouw komt op
woensdag en donderdag werken
in groep 1/2 naast
juf Wilma. In het bijgevoegde
document stelt zij zich aan u
voor.
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Fruitdagen
Woensdag, donderdag en
vrijdag zijn fruitdagen. Wilt u
deze dagen uw kind(eren) fruit
meegeven als tienuurtje.
Luizencontrole
De luizencontrole kan niet op
school doorgaan. Wilt u
volgende week uw kind(eren)
goed controleren? Zie de
volgende website voor tips
https://www.rivm.nl/hoofdluis/
controleren-en-behandelen

Ouderkalender
De ouderkalender ontvangt u
volgende week. Op deze
kalender vindt u de data van de
vakanties, studiedagen,
schoolactiviteiten, excursies,
schoolreis, kamp etc.
We zullen dit schooljaar
wellicht aanpassingen moeten
doen ten aanzien van
schoolactiviteiten/
evenementen i.v.m. COVID-19
maatregelen. Dit geldt al direct
voor de informatieavond die op
25 augustus gepland staat en
de startgesprekken. Hoe wij dit
vorm gaan geven wordt
volgende week aan u
gecommuniceerd.
Wat betreft de
informatieavond; deze avond
zal in de huidige vorm, zoals u
gewend was, geen doorgang
kunnen vinden.

BELANGRIJKE DATA
17 augustus
Eerste schooldag
19 augustus
Luizencontrole thuis
25 augustus
Informatieavond gaat niet door in
huidige vorm, informatie volgt
7 september
Schoolfotograaf
Week van 7 september
Startgesprekken groep 1 t/m 8,
informatie volgt hoe we deze
vormgeven.

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie: 12 - 16 okt 2020
Kerstvakantie: 21 dec. - 1 jan 2021
Voorjaarsvakantie: 22 - 26 feb 2021
Goede Vrijdag: 2 apr 2021
Pasen: 4/5 apr 2021
Meivakantie: 26 apr - 7 mei 2021
Hemelvaart: 13/14 mei 2021
Pinksteren: 23/24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli – 20 aug 2021

Studiedagen 2020-2021
Maandag 19 oktober 2020
Woensdag 20 januari 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Vrije middag groep 5 t/m 8
Vrijdag 4 dec. vanaf 13.00 uur vrij
Vrijdag 18 dec. vanaf 12.00 uur vrij
Vrijdag 9 juli vanaf 12.00 uur vrij

Bijlagen:
- Voorstellen juf Inge
- De Gooische Muziekschool,
Muzieklessen

