Start schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,
De vakantie loopt alweer ten einde. Wij hopen dat het voor iedereen een fijne vakantie geweest is!
In deze brief alvast de eerste informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.
Team
Er zijn geen veranderingen ten aanzien van wat voor de vakantie gecommuniceerd is over de
teamsamenstelling. Hieronder zet ik het nog even op een rijtje voor u.
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Onderwijassistent
midden-en bovenbouw
Nöelle (ochtend)

Overige taken

maandag
Nelleke Nicôle
Elmar
dinsdag
Hans
Nicôle
Elmar
Marion *s.c. (ochtend)
woensdag Hans
Marion Elmar Noëlle (ochtend)
Nicôle *i.b. (om de week)
donderdag Hans
Marion Elmar Noëlle (ochtend)
Sjoerd *bewegingslessen
Vrijdag
Hans
Marion Elmar Noëlle (ochtend)
*s.c. = schoolcoördinator; alles omtrent het regelen en aansturen binnen school (Marion neemt het
over van Stan Meulblok)
*i.b. = intern begeleider; alles omtrent de zorg rond leerlingen)
*bewegingslessen; buitenles voor iedere groep rondom een lesdoel, gymles bovenbouw
Juf Nelleke
Juf Nelleke heeft twee jaar geleden ook les gegeven aan de onderbouw ter vervanging van juf
Marijke. Maar voor velen is zij een nieuw gezicht op school. Hieronder stelt zij zich voor. Juf Nelleke
heeft ten tijde van de lockdown ook filmpjes gemaakt. Misschien leuk voor de groep 1-2 kinderen om
deze even te bekijken en zo al te zien wie juf Nelleke is. https://youtu.be/elueABqimSQ
Beste ouders,
Mijn naam is Nelleke Hubrechsen en ik kom op de maandag de kinderen van groep 1/2 begeleiden.
Anderhalf jaar geleden heb ik hier ook op diezelfde plaats gewerkt.
Ik vind het heel erg leuk, dat ik hier nog een poosje terug mag komen. Ik woon hier niet ver
vandaan en kan lekker op de fiets komen.
Mijn net nieuwe hobby is de inname en verkoop van kinderkleding tbv goede doelen in de
kinderarmoede bestrijding. (Facebook en ook marktplaats: bengeltjes in de polder). Daar open ik
as zaterdag mijn deuren.
Vriendelijke groet van
Nelleke Hubrechsen

Gymlessen
groep 1-2
groep 3-4-5
groep 6-7-8

dinsdagmiddag
vrijdagmiddag
donderdagmiddag

Alle groepen komen na de gymles terug naar school waar de kinderen opgehaald kunnen worden.
Voor de gymles moeten de kinderen van midden -en bovenbouw gymkleding – en schoenen hebben.
De kinderen van de onderbouw alleen gymschoenen. Deze mogen ook op school blijven. Bij mooi
weer wordt er door midden -en bovenbouw buiten op het veld gegymd. Ook wanneer we buiten
gymmen, moeten de kinderen schoenen aan die goed vast zitten, zodat onnodige blessures worden
voorkomen.
Corona-maatregelen binnen school
Het protocol is vrijwel niet veranderd op 1 belangrijk detail na. Kinderen met alleen
verkoudheidsklachten mogen gewoon naar school. Bij koorts of benauwdheid moeten zij wel thuis
blijven of een negatieve PCR test hebben (dus geen zelftest). Geen veranderingen in het protocol
beteken dus ook geen veranderingen in de gang van zaken, zoals we die voor de vakantie gewend
waren. We herhalen de afspraken nog even.
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Midden- en bovenbouw gaan via de hoofdingang naar binnen en buiten. De onderbouw gaat
via de nooddeur bij het buitenlokaal de klas binnen. Ouders komen via het hek links van de
school het plein op, brengen/halen hun kind en gaan via het kleine hekje aan de kant van het
paadje links van school weer weg. Ouders van de onderbouw kinderen mogen vanaf
13.55 uur het plein opkomen. Voor die tijd kan het plein nog in gebruik zijn door groepen.
Traktaties hoeven niet voorverpakt te zijn. De voorkeur blijft uitgaan naar gezonde traktaties.
Ouders mogen volgens het protocol de school weer in, mits handhaving van de 1,5 meter,
bijbehorende looproutes en geldende hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast. Dit is
nog steeds niet haalbaar binnen ons gebouw. Wij vragen u dus alleen bij dringende zaken de
school binnen te gaan op het tijdstip van halen en brengen van uw kind. Na schooltijd
kunnen wij ons wel aan de bovenstaande eisen houden en zijn ouders van harte welkom.
Hulpouders en externen mogen met in achtneming van bovenstaande punten binnen de
school komen. Dit betekent dus dat lessen van bijv. de natuurouders en kookouders weer
kunnen starten dit jaar.
Hygiënemaatregelen blijven uiteraard voor zowel volwassenen en kinderen gelden. Dus
handen wassen bij binnenkomst, voor en na het eten/buitenspelen en na w.c. bezoek/neus
snuiten.
De meest actuele beslisboom kunt u vinden op: https://www.boink.info/beslisboom

Eten en drinken
Net als andere jaren is woensdag, donderdag, vrijdag fruit/groente dag en mogen er geen koeken of
iets dergelijks meegegeven worden voor de ochtendpauze. Op maandag, dinsdag is de keuze aan u,
maar geven wij uiteraard nog steeds de voorkeur aan fruit/groente.
Het eten/drinken voor de ochtendpauze wordt in de klas gezet, het eten/drinken voor de lunch gaat
in de koelkast.
Veel kinderen vonden het niet hebben van de tostidag afgelopen jaar een zwaar gemis. Gelukkig
kunnen we het dit schooljaar weer terug oppakken! Op vrijdag mogen de kinderen 1 boterham
meenemen in de broodtrommel om door ons te laten bakken.
Informatie-avond
U kunt donderdag 7 oktober alvast in uw agenda noteren. Deze avond zullen wij informatie geven
over het reilen en zeilen binnen de school, kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind en de
leerkracht(en) alle vragen stellen die u wilt. De officiële uitnodiging volgt nog uiteraard.
Schoolkamp/ schoolreis
De bovenbouw gaat van 22 t/m 24 september op schoolkamp. De voorbereidingen en
informatieverstrekking naar ouders is al voor de vakantie opgestart. De schoolreis voor de groepen
1-5 vindt plaats op vrijdag 24 september. We kiezen voor dit vroege moment om een paar redenen:
- Stimuleert een positieve groepsvorming. Deze vorming is aan het begin van het jaar het sterkst
aanwezig.
- minder drukte/meer beschikbaar
- minder drukke maanden ten opzichte van midden en einde schooljaar
Er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden. Zodra alles rond is, ontvangt u verdere informatie
over tijden, plaats en kosten.
Wij wensen jullie nog een goed weekend toe en kijken er naar uit iedereen maandag weer terug op
school te zien!
Vriendelijke groet,
Team De Meidoorn

