Nieuwsbrief
25 juni 2021
Goedemiddag,
Na de aankondiging van de versoepelingen in ons land, is ook het coronaprotocol van het
basisonderwijs aangepast en ontstaat er ook binnen ons IKC wat meer ruimte.
Zo is de cohortering opgeheven, waardoor we binnen en buiten de groepen weer mogen vermengen.
Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Dat betekent dat we vanaf heden weer gebruik gaan maken van
de leerpleinen, waar kinderen uit verschillende groepen spelen en werken.
Ook bieden de versoepelingen mogelijkheden ten aanzien van de oudergesprekken en de
verschillende activiteiten die nog gepland staan de komende 2 weken.
We hebben besloten dat we het halen en brengen van de kinderen tot aan de zomervakantie zo
laten. We zien hierin ook voordelen, die we samen met het team onder de loep zullen nemen. We
zien dat de flexibele inloop veel rust brengt. Ook zien we dat het ’s ochtends alleen naar binnen gaan
een positieve uitwerking heeft op de zelfstandigheid van kinderen. We bespreken intern wat we
hiervan willen behouden en zullen jullie hierover in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, welke
jullie ontvangen in de laatste schoolweek, informeren.
Aanstaande maandag ontvangen jullie een extra nieuwsflits met informatie over de groepsbezetting
van volgend schooljaar.
Vandaag hebben alle kinderen hun rapport ontvangen. Wij zijn erg trots op wat ze hebben bereikt dit
jaar!
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg
Groep 8
Met de aankondiging van de versoepelingen hebben we besloten dat het afscheidsfeest van groep 8
in de school gaat plaatsvinden. Eindelijk mogen we ons eigen podium gebruiken voor de musical. De
kinderen en ouders van groep 8 ontvangen volgende week een brief met meer informatie over het
afscheidsfeest.
We kijken terug op een zeer geslaagde overnachting in de school met groep 8. Wat een feestje was
het. Lekker barbecueën op het plein, een vossenjacht in het dorp, verstoppertje in de school,
dansen, spelletjes doen en ook nog heel even slapen. Hartelijk dank aan alle ouders die hebben
geholpen met het organiseren van dit bijzondere alternatieve kamp. Het was zeer geslaagd!
Dvd hoesjes
We zijn op zoek naar lege dvd hoesjes. Mochten jullie er nog wat hebben liggen, dan zouden wij daar
erg blij mee zijn. Inleveren kan bij juf Jorieke. Alvast bedankt.

Fotograaf
Vorige week hebben alle kinderen de inlogkaarten voor de foto’s
meegekregen. Komend weekend loopt de actieperiode af voor de gratis
groepsfoto. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie contact
opnemen met de helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.

Oudergesprekken
Met de huidige versoepelingen hebben we ervoor gekozen om
de oudergesprekken in de school te houden. Uiteraard doen we
dat op gepaste afstand. De ouders van groep 1 t/m 4 kunnen via
de hoofdingang naar binnen en via de deur van groep 1/2 of
groep 3/4 weer naar buiten. De ouders van groep 5 t/m 8
kunnen naar binnen en buiten via de rode deur.

Juffendag
Op maandag 5 juli vieren wij met alle kinderen juffendag. Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen
geen eten en drinken mee te nemen.
De lunch nemen kinderen wel zelf mee. We hebben op deze dag een tosti-dag. Wanneer kinderen
van hun brood een tosti willen maken, dan kan dat. Willen jullie ervoor zorgen, mochten de kinderen
dat willen, dat zij brood en beleg mee hebben waarvan een tosti gemaakt kan worden.
We maken er een gezellige en feestelijke dag van samen!

Laatste schooldag
Op vrijdag 9 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij.
Deze dag belooft een spetterend feest te worden!

Studiedagen volgend schooljaar
Op de onderstaande dagen hebben de kinderen van school vrij en het team een studie-, en/of
werkdag:
•
•
•
•
•
•

24 september 2021
30 november 2021
18 januari 2022
7 februari 2022
30 maart 2022
2 juni 2022

Op deze middagen hebben alle kinderen van de school om 12.15 uur vrij en het team een
werkmiddag:
•
•
•
•
•
•

15 oktober 2021
3 december 2021
24 december 2021
18 februari 2022
22 april 2022
8 juli 2022

De MR heeft hiermee ingestemd tijdens de MR vergadering van juni 2021
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Rapport mee
Sportdag groep 7 en 8
Oudergesprekken
Juffendag
Afscheidsavond groep 8

7 juli 2021
9 juli 2021

Doordraaiochtend 11.00-12.15 uur
Start zomervakantie 12.15 uur

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

