Nieuwsbrief donderdag 11 juni 2020.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●

18 juni
21 juni
24 juni
24-25 juni
2 juli
7 juli
7 of 9 juli
10 juli

Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
Vaderdag
Schoolfotograaf alleen groepsfoto’s
Schoolkamp groep 8
Rapport groep 1 t/m 8
Afsluitende sportactiviteit schooljaar 2019-2020
Afscheid groep 8
Laatste schooldag, alle leerlingen vrij om 12:00 uur

Korte terugblik:
We kunnen terugkijken op een mooie volledige herstart van de school. In het begin was het
nog wel een beetje wennen met de volle klassen, maar na dag 2 was iedereen het weer
gewend en verliep alles weer bijna als normaal. Het is fijn om te zien dat alle leerlingen
weer op school aanwezig zijn.
Andere schooltijden:
We krijgen regelmatig vragen over andere schooltijden, omdat we nu met het
continurooster draaien vanwege de corona tijd.
Zoals in de laatste brief aangaande de organisatie tijdens de corona tijd vermeld, blijft het
continurooster tot aan de zomervakantie gehandhaafd. Dit om, zoals het protocol
aangeeft, het aantal haal en breng bewegingen te beperken. Hoe het na de zomervakantie
gaat is nog even koffiedik kijken. Op het moment echter dat het verantwoord is en de
regelgeving het toelaat, gaan we terug over op het traditionele rooster. Wel zullen we de
afgelopen periode evalueren. We denken dan bijvoorbeeld na over de ervaringen van de
leerkrachten, ouders, de gespreide pauzes en ook de schooltijden. Wat het laatste betreft,
is het overigens niet zo dat school daarin zomaar een besluit kan nemen. Bij de procedure
tot een eventuele wijziging van schooltijden is nadrukkelijk een rol voor de oudergeleding
van de MR weggelegd. Ook ouders dienen gehoord te worden. Daarbij kan een wijziging van
schooltijden gevolgen hebben voor de werktijdfactor van leerkrachten, de lesuren die de
kinderen gedurende 8 jaar onderwijs moeten maken en daar is overleg met het College van
Bestuur voor nodig.
Formatie:
Op dit moment is de formatie voor schooljaar 2020-2021 nog niet helemaal rond. We
verwachten in de loop van volgende week ons formatieplaatje compleet te hebben. Daarna
zullen schoolcommissie en MR hiervan op de hoogte worden gebracht. Zodra de MR
hiermee instemt, wordt de inzet van het personeel voor schooljaar 2020-2021 met u
gedeeld.
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Dagopvang
●
●

●
●
●

●

Youri komt sinds kort ook bij ons spelen! gezellig! welkom Youri, veel speelplezier.
Wij zijn nog druk bezig met het thema Puk en Bas op de boerderij.
de afgelopen tijd hebben we varkentjes gemaakt, hooi in de trekker-kar
gestempeld en we speelden met echt hooi!
We hebben een eierwekker verstopt, we moesten goed luisteren waar het geluid
vandaan kwam maar de kinderen hebben hem elke keer toch gevonden, knap hoor!
Hebben jullie op facebook ons blote-voeten-pad al gezien? de meeste kinderen
hebben ‘m al gelopen en vinden het super leuk!
Wisten jullie dat wij steeds vaker nieuwtjes en foto’s in de ouderportal plaatsen?
mis niks en download gauw de flexkids app. voor code en andere vragen kunnen
jullie terecht bij de groepsleidsters.
De kinderen zijn ook nog druk bezig geweest met de vaderdag en de
moederdagcadeautjes. Deze week hebben de kinderen de cadeautjes mee
gekregen. Veel plezier!

BSO
●

●

In de zomervakantie zijn wij geopend voor de kinderen van groep 1&2. Mits de
groepsgrootte dit toelaat. Graag horen wij even of jullie hier gebruik van willen
maken.
Willen jullie er aan denken om je kinderen af te melden voor de vso/ bso als ze niet
komen? dan kunnen wij daar op roosteren. dank je wel!

Groep 1/2:
●
●

●

●

●
●
●

Alle kinderen zijn er weer! Wat is het gezellig druk bij ons de klas.
Een leuk thema: ”kriebelbeestjes”. En wat zijn er veel. We hebben heel veel
boeken van de bibliotheek in de klas. Om voor te lezen, maar ook om veel van te
leren. Soms kijken we naar een filmpje en als de kinderen datgene terug zien in
een boek, zijn ze helemaal verrast!
Liz bracht een larve van een lieveheersbeestje mee. Bijzonder, dat zo’n larve er
helemaal niet op lijkt. Op youtube te vinden: Lieveheersbeestjes
Rood-met-zwarte- stippen.
We hebben ook gekeken op padlet naar alle kunstjes, die de kinderen thuis hadden
geleerd. Hartverwarmend om te zien, hoe kinderen bewondering tonen voor
elkaars kunsten. Hartelijk bedankt voor het plaatsen van foto’s en filmpjes. Dat kan
trouwens nog steeds….
Nu zijn de kinderen bezig met het vaderdagcadeautje. Worden de vaders al een
beetje nieuwsgierig? Zondag 21 juni is het zover. Fijne dag alvast, vaders!
Willen jullie volgende week een plastic tas meegeven voor het vaderdagcadeautje
en alle werkjes, die nog op school waren gebleven (Kinderkunstweek) in te doen?
De zonnebloemen in de schooltuin groeien goed. We hebben ook zaadjes van andere
bloemen gezaaid. We hopen dit jaar op een prachtige bloementuin!
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Groep 3/4:
●

●

●

Fijn dat we alle kinderen deze week weer in de klas hadden. Iedereen was
natuurlijk alweer gewend om naar school te gaan, maar nu met de hele klas samen
was het toch weer anders.
Vorige week is groep 4 gestart met de eerste cito toets, deze week is ook groep 3
gestart. De komende weken worden nog de cito’s van rekenen en spelling
afgenomen.
Ook bij ons in de klas wordt er natuurlijk hard gewerkt aan een vaderdagcadeau.

Groep 5/6:
●

●
●

●
●

●

●

Eindelijk waren we na een lange tijd weer compleet! Wat was het fijn om weer
samen te zijn in de klas. We hadden elkaar veel te vertellen over de afgelopen
periode.
We zijn gestart met de Cito eindtoetsen. Deze week staat rekenen op het
programma.
Bij Taal, spelling en woordenschat werken we nu in het laatste thema 8. Tevens
sluiten we de zaakvakken in deze periode af. Volgende week staat de laatste
geschiedenistoets voor beide groepen op de planning. De samenvatting wordt deze
week meegegeven.
De woordjes van thema 8 staan op www.spellingoefenen.nl Handig om daar thuis
mee te oefenen.
Binnenkort nemen we weer een tempotoets af van de tafelsommen. We oefenen op
school ook extra goed maar thuis oefenen zorgt ervoor dat de sommen nog beter
onthouden worden! Dit kan op diverse internetsites. Deze zijn bij de kinderen
bekend.Tevens is het bij goed weer ook leuk om de tafels buiten te oefenen.
Cirkels tekenen met stoepkrijt met in elke cirkel bijvoorbeeld een antwoord van de
tafel van 7. Iemand anders roept een som van die tafel en het kind springt naar het
goede antwoord. Bewegen en leren tegelijk!
Inmiddels hebben we al 4 lessen van de leesconsulente gehad. Ze mag dan wel niet
bij ons in de klas komen, maar door middel van filmpjes kan ze toch boeken
promoten. We gaan elke keer op reis naar een ander land en krijgen boekentips van
boeken die bij dat land horen. We begonnen in Zeeland en zijn daarna in Italië,
Engeland en Denemarken geweest. Verder houden we allemaal onze leeskilometers
bij op een speciale boekenlegger. We kijken elke week erg uit naar het nieuwe
filmpje!
We zijn bezig met het maken van een vaderdagcadeau. Wat het is blijft natuurlijk
nog geheim.

Groep 7/8:
● We zijn weer begonnen met volle klassen, leuk om elkaar weer allemaal te zien. De
kinderen hebben een tijdscapsule gemaakt en zelf een datum erop geschreven
wanneer ze deze open maken, als herinnering aan deze bijzondere periode. Tot die
tijd moeten ze deze maar bewaren in hun sokkenlade o.i.d.
● De kinderen van groep 8 zijn in de Amerikaanse schoolbus van Indigo geweest voor
de voorlichting over alcohol en drugs. Vooral het bruine filter van sigarettenrook
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●

●

●

maakte veel indruk. De leerkrachten mochten er ivm de corona-maatregelen niet
bij zijn. Alle andere gastlessen e.d. zijn afgezegd, omdat mensen niet in de school
mogen komen.
De kinderen van groep 8 zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de
afscheidsavond, het wordt een daverende show, bij u voor de deur! Omdat we
rekening willen houden met de weersvoorspellingen, reserveren we de dinsdag en
de donderdag voor het afscheid van groep 8.
Ook wordt er een afscheidsfilm gemaakt, die later in de avond op school wordt
getoond voor ouders en kinderen zelf, deze kan later natuurlijk thuis aan de rest
van de familie getoond worden. De eerste opnames hebben we al achter de rug.
We gaan beginnen met de Cito E7 toetsen, rekenen, spelling, woordenschat en
begrijpend lezen voor de leerlingen van groep 7.
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