NIEUWSBRIEF
Mei 2021
Interessante
informatie:
week 10-12 mei
Techniekweek
donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag VRIJ
vrijdag 14 mei
VRIJe dag
donderdag 20 mei
Sportdag
maandag 24 mei
2e Pinksterdag VRIJ
woensdag 26 mei
Schoolfotograaf

Opbrengst Goede
doelen 2020-2021
12 april
19 april

TOTAAL

€ 23,20
€ 24,70

€ 696,95

Corona
Vanaf eind maart hadden meerdere collega’s te kampen met het
coronavirus. Gelukkig kunnen we nu zeggen, dat ze weer voldoende
zijn opgeknapt om weer aan het werk te gaan. Of dat direct al weer
voor 100% procent kan, wachten we af. Gelukkig konden we steeds
invallers bereid vinden om de groepen over te nemen en daar zijn we
hen zeer erkentelijk voor. We balanceren nog steeds op een dun
koord, maar we hopen toch dat ook de scholen de komende maanden
kunnen versoepelen. Zo ver is het nu echter nog niet. Dus het
continurooster en het buitenspelen in cohorten blijven voorlopig
gehandhaafd.
Sportdag
Op donderdag 20 mei staat de sportdag voor de groepen 3 t/m 8
gepland. Deze sportdag wordt georganiseerd met ondersteuning van
GIGA Molenlanden en zij zijn bezig met een plan van uitvoering
waarbij scholen en groepen niet gemengd worden, maar waarbij de
kinderen wel een dagdeel aan sportactiviteiten kunnen deelnemen.
Onze school is donderdagmiddag van 12.30 – 14.40 uur aan de beurt.
Indien nodig ontvangt u verdere informatie via de leerkrachten.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit jaar op woensdag 26 mei. De richtlijnen
van het RIVM zullen door Foto Koch strak gehanteerd worden. Alle
leerlingen worden op 1,5 meter afstand gefotografeerd. Er zullen ook
hippe groepsfoto’s worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op school
zitten worden op de foto gezet, maar een gezinsfoto met niet
schoolgaande kinderen is nog niet mogelijk.

Overblijven
Maike van der List heeft laten weten te willen stoppen met haar taak als coördinator van het
overblijven op onze school. Ze heeft daar de afgelopen jaren veel energie in gestoken en
daar zijn we haar dankbaar voor! Maike zal dit schooljaar nog afmaken en dat betekent dat
we m.i.v. het schooljaar 2021-2022 op zoek zijn naar een nieuwe overblijfcoördinator. De
belangrijkste taken zijn: de dagelijkse lijsten met overblijvers samenstellen, het regelen van
overblijfouders, het laten uitbetalen van deze overblijfouders en de contacten met de
directeur onderhouden. Je bent een soort spin in het web van het overblijven.
Heb je belangstelling? Maak het kenbaar!
Het vinden van een coördinator en overblijfouders is van essentieel belang voor het
voortbestaan van het overblijven op school. Als we hier niet in slagen zullen we in gesprek
gaan met WASKO om de organisatie over te nemen. Dit heeft direct gevolgen voor de kosten
voor ouders.

