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MAANDAG 11 MEI 2020

Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school
Er is geen hoofdluiscontrole
Groep 1/2B, 3, 6, 7 en 8 zijn op school

DINSDAG 12 MEI 2020

WOENSDAG 13 MEI 2020

Groep 1/2B, 4, 6 en 7 zijn op school
De schoolreizen gaan dit jaar niet door
Groep 1/2A, 4, 5 en 8 zijn op school
Groep 1/2B, 3, 6 en 7 zijn op school

DONDERDAG 14 MEI 2020
VRIJDAG 15 MEI 2020

Bijzonderheden/aankondigingen
Schooltijden: De schooltijden zijn voor alle vijf de dagen gelijk: 8:30—14:15 uur. De kinderen kunnen een (gezond) tussendoortje met drinken meenemen en ook een lunchpakket met drinken (zij krijgen geen thee o.i.d. op school aangeboden).
Chromebooks en benodigdheden: De kinderen van groep 4 t/m 8 die een Chromebook (van school) thuis in gebruik hebben, zullen het op schooldagen opgeladen meebrengen naar school. Net als werkschriften, werkboeken, wisbordje, etui e.d..
Willen jullie erop toezien dat de kinderen dit in een stevige rugtas vervoeren? Het eten en drinken wordt in een aparte tas vervoerd, zodat we geen lekkage krijgen bij de Chromebooks. Heb je de afgelopen periode nog geen Chromebook gebruikt thuis en
wil je wel thuis één gebruiken, dan kan dat met een ingevulde overeenkomst. Deze zit in de bijlage van de e-mail.
Huiswerk: De kinderen die op dinsdag ‘voor het eerst’ op school komen, krijgen huiswerk voor de maandag. De kinderen van
groep 1-2 werken aan hun bingo (zie e-mail van juf Wilma), groep 3 krijgt een e-mail van juf Leonie met de opgegeven werkzaamheden. De kinderen van groep 6 en 7 krijgen een dagtaak in Google Classroom.
Begeleiding bij huiswerk: Op maandag t/m woensdag werkt juf Leonie vanuit huis om kinderen te begeleiden. Op donderdagen zal juf Milja helpen en op vrijdagen zit juf Elise klaar om via videoverbinding contact te leggen (als er ziekte is zullen juf
Milja en juf Elise misschien voor de klas gaan en is er geen begeleiding bij het huiswerk op donderdagen en vrijdagen).
Vrijwilligers: vrijwilligers zijn momenteel niet welkom op school, dit staat in de protocollen van de rijksoverheid. Dat
betekent dat we de komende tijd geen gebruik mogen maken van ouders die lezen met de kinderen, ouders die helpen bij de
boeken uitleen en er zal ook geen luizencontrole plaatsvinden.
Biebbus: de biebbus zal de komende tijd nog niet rijden, er is op de woensdagen nog geen mogelijkheid om de boeken
te ruilen.
Anderhalve meter afstand: Willen jullie thuis alvast met de jongste kinderen bespreken dat ze niet met hun juf mogen
knuffelen e.d. Dit geldt natuurlijk voor alle groepen, maar voor de jongsten is dit het meest lastig. We proberen zoveel mogelijk
anderhalve meter afstand te houden van de kinderen. Zo hebben we rond de bureaus en de digiborden een leerling vrije zone
gemaakt, dit is afgeplakt met tape.
Jassen, tassen en sloffen: De luizenzakken en sloffentassen zijn tijdelijk opgeruimd en daarom mogen de kinderen hun
jas en tas met een lusje aan de kapstok hangen. Willen jullie ervoor zorgen dat er een goed lusje aan de jas zit? De kinderen
mogen de komende tijd met schoenen in de klas als ze buiten even stampen en/of springen.
Leerlingenraad: De leerlingenraad zal helaas niet van start kunnen gaan. We hebben een dikke stapel sollicitatiebrieven
ontvangen, maar helaas kunnen we daar nu niks mee doen.
Nieuwe boeken en buitenspeelgoed: In de periode dat de school dicht was zijn er een heleboel nieuwe boeken aangeschaft. Ook is het sport– en spelmateriaal binnen wat bekostigd is van de opbrengst van de kerstmarkt.
Schoolfotograaf: De afspraak met de schoolfotograaf is voorlopig verplaatst naar 4 juni. Als we zeker weten dat het
doorgaat en op welke manier, dan brengen we jullie op de hoogte.
Schildersbedrijf: In de periode dat de school dicht was, was het buiten schilderwerk gepland. Het schildersbedrijf is ondertussen klaar met het schilderwerk.
Halen en brengen: We hopen dat de oudste kinderen zoveel mogelijk zelf van en naar school gaan. Wanneer je jonge
kinderen op school komt brengen, mogen we geen ouders/verzorgers ontvangen op het plein en in de school. Je kunt ze afzetten
bij de ‘poort’ en op de parkeerplaats. De kinderen van groep 1-2 kunnen tegenover de kleuteringang (bij de soos) door het hek
naar binnen.
Noodopvang: We bieden de mogelijkheid tot noodopvang voor kinderen. Dit geldt voor de gezinnen waarvan beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben of werkzaam zijn in de vitale sector. Hiervoor kun je tijdig contact opnemen met Linda Groeneveld.
Hemelvaartsdag: Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag.
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