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Start schooljaar
Langzaamaan is ons werk weer gestart deze week. We
zijn er als team klaar voor en hebben er weer zin in! We
hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en we
jullie in goede gezondheid maandag weer ontmoeten. We
sturen deze nieuwsbrief om een aantal wijzigingen door te
geven en u op de hoogte te stellen van de maatregelen
die nog gelden ivm corona.

Lessen
Vanwege Corona zijn er geen Citotoetsen afgenomen in
juni. We gebruiken de periode tot de herfstvakantie om te
kijken welke stof de leerlingen beheersen om waar nodig
stof te herhalen of bij te spijkeren.
In oktober wordt de Iep toets afgenomen om het niveau
van de kinderen te bepalen, waarna we oudergesprekken
voeren om dit te bespreken.

Team
Helaas zijn juf Froukje en juf Lineke nog niet hersteld,
waardoor ze nog niet zullen starten na de vakantie. Juf
Vera Kampinga zal op maandag en dinsdag vervangen in
groep 3 en op donderdag en vrijdag in groep 4. De eerste
2 weken zullen juf Krista en juf Monique de hele week
werken, dus op bovenstaande dagen samen met juf Vera.
We wensen Froukje en Lineke een spoedig herstel toe.

Infoavond
Vanwege Corona lijkt het ons niet verstandig om in de 3e
schoolweek een infoavond te organiseren met alle ouders
van de groep. In plaats daarvan zullen de leerkrachten
ervoor zorgen dat u deze info krijgt toegestuurd en willen
we persoonlijke gesprekken plannen. De leerkracht zal
laten weten wanneer dit gaat gebeuren en via Parro de
mogelijkheid bieden om u hiervoor in te schrijven.

Corona
In de bijlage vindt u een brief vanuit het bestuur met de
nog geldende maatregelen rondom Corona.
De pauzetijden voor de leerlingen gaan weer terug naar
de oude situatie. Zodra er zaken veranderen zullen we u
op de hoogte brengen. Mocht u vragen hebben over wat
wel of niet kan/mag, bel of mail dan gerust.

We wensen iedereen een heel fijn en vooral gezond
schooljaar toe!

Gym
De gymlessen op maandag 17 augustus gaan nog niet
door. We starten daarmee woensdag 19 augustus.
Voor de groepen 6 en 8 betekent dit dat ze rechtstreeks
van/naar de sporthal gaan. We vragen de ouders van
deze groepen een toestemmingsbriefje in te vullen (zie
bijlage) om aan te geven of ze hier mee akkoord gaan.
HVO/GVO
In groep 6 en 7 kunnen de kinderen HVO of GVO lessen
volgen. In de Coronaperiode is de aanmelding niet goed
verlopen. We vragen de ouders van deze leerlingen om
volgende week door te geven welke les hun kind gaat
volgen. Dit mag met een briefje of een mailtje aan de
leerkracht.
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