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Nieuwsbrief 4 september 2020
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de 1 e nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.


Een nieuwe start
De zomervakantie is voorbij en alle kinderen mogen
weer naar school. De start was prima. We zagen veel
opgewekte gezichten bij zowel de kinderen als de
leerkrachten. Inmiddels gaat alles al weer zijn gangetje op school. Wat kunnen kinderen zich toch gemakkelijk aanpassen.
Voor ons zijn dit de Gouden Weken. Juist in deze
eerste weken kunnen we vormgeven aan een goede,
pedagogische sfeer in de school, waarin de kinderen
aandacht hebben voor elkaar en bepaalde regels
goede gewoonten worden. Vriendschappen worden
gevormd, iedereen krijgt de kans zichzelf te zijn.
Wanneer moet je stil zijn op school en wanneer mag
je los. Nu is het de tijd om dit goed te doen en alle
leerkrachten richten zich op deze zaken.
Helaas is het Coronavirus nog steeds in ons land en
dienen we ons te richten op het nieuwe normaal: afstand houden van elkaar, minstens 1 ½ meter. De
kinderen hoeven onderling hier geen rekening mee
te houden. Maar voor de ouders betekent het wel
dat ze alleen onder strikte voorwaarden mee naar
binnen mogen. De informatieavond kan hierdoor op
21 september voor groep 1 t/m 7 niet doorgaan. Er
is alleen een voorlichtingsavond voor de ouders van
de schoolverlaters. Verderop in deze nieuwsbrief
staat de uitnodiging. Op 29 september vindt het uitgestelde inspectiebezoek plaats. Deze kon in maart
niet doorgaan vanwege de scholensluiting.


Binnenkomst
Alle kinderen komen binnen via de hoofdingang.
De leerlingen zijn vanaf vijf over half negen welkom
op school. Voor die tijd is er nog geen toezicht
daarom vragen we ook om uw kind niet te vroeg
naar school te sturen. De kinderen mogen bij aankomst om vijf over half negen meteen naar binnen.
In verband met Corona mogen er nog geen ouders
mee de school.

De schoolverlaters
Maandagavond 14 september wordt er op school
voorlichting gegeven over de schoolverlatersprocedure. De betreffende ouders krijgen volgende week
een schriftelijke uitnodiging.

De huisbezoeken
In de komende maanden komen alle leerkrachten bij
u thuis op bezoek. Soms zullen de leerkrachten er
ook voor kiezen om het gesprek op school plaats te
laten vinden. Belangrijk is dat er een goed contact
ontstaat tussen elkaar. Voor de kinderen is het erg
belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen is tussen school en gezin. Dit vertrouwen kan alleen
groeien, als er goed met elkaar wordt gesproken en
waarbij alles mag worden gezegd.

Overzicht studiedagen ( kinderen zijn vrij)
maandag 5 oktober
vrijdag 20 november
maandag 8 februari
dinsdag 6 april
woensdag 30 juni
vrijdag 9 juli

Groep A
Wist je dat,
- groep a bestaat uit 6 meiden en 7 jongens
- juf Marije op maandag en dinsdag voor de
klas staat
- en juf Naomi op de woensdag, donderdag en
vrijdag
- wij een fijne start gehad hebben deze week
- de kinderen weer gym krijgen van meester
Sander
- groep 3 al de eerste letters kent, namelijk de
/r/ en de /d/
- wij veel kennismakingsspellen hebben gespeeld om elkaar beter te leren kennen
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wij bezig zijn met
een groepswerk
wij gestart zijn
met het thema
‘de nieuwe groep’
groep 4 deze
week heeft geleerd hoe de getallen tot 20 zijn
opgebouwd (14 is
10+4)

Groetjes,
Angel
ik vind school wel leuk en gymnastiek
en ik zit bij leuken kinderen in de klas
en er zijn eindelijk nieuwe toestellen op
school maar wat jammer is dat me vrienden
zijn gestoken door en wespen en veder
is het wel leuk en ik ben blij
groetjes van Dwayne
groep c is leuk en er is een lieve juf en leuke kinderen
groetjes dion


Groep B

Prokino- Kinderopvang
Prokino Kinderopvang & Zorg gaat in het nieuwe
schooljaar starten in ons gebouw met reguliere buitenschoolse opvang (voorschools en naschools), Kinderopvang Plus en BSO+.
De precieze startdatum is nog niet bekend. Als u van
deze opvang gebruik wilt maken is het goed om tijdig aan te melden. Wilt u op dit moment al meer informatie? Neemt u dan contact met hen op via
0341-427249. Voor meer informatie over de Kinderopvang Plus en BSO+ kunt u ook kijken op
www.prokino.nl/zorg/veluwe/home.


Na de vakantie is het altijd even wennen om weer
van alles te moeten. Maar wat went het snel!
Iedere morgen starten we met LIST lezen. LIST staat
voor Lezen is Top. Het plezier in lezen staat voorop.
We hebben twee nieuwe leerlingen in de groep
Femke en Giovanny. Heel veel plezier op jullie
nieuwe school Femke en Giovanny!


Data
14 september
25 september
5 oktober
8 oktober

Informatieavond schoolverlaters
Schoolkorfbal groep 4 en 5
Studiedag – de kinderen zijn vrij.
Voorstelling in het kader van de Kinderboekenweek voor groep A- o.v.b.
van vervoer.

Met vriendelijke groet,
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete

Groep C
Ik had een leuke week gehad in groep c.
Ik vond het leukste rekenen.
Ik vind het leuk dat we Engels krijgen.
De kinderen in de klas zijn aardig en we maken veel
grapjes.
Ik kan leuk met de andere kinderen spelen.
Ik denk dat het een leuk jaar wordt.
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