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Rapport gaat mee
Schoolfuif: 9:30 uur op school

WOENSDAG 24 JUNI 2020
DONDERDAG 25 JUNI 2020
VRIJDAG 26 JUNI 2020
Bijzonderheden/aankondigingen

Schoolfuif: Het lijkt erg goed weer te worden tijdens de schoolfuif. Het zou fijn zijn als de kinderen ingesmeerd worden tegen zonnebrand. Het is verstandig om een petje of hoedje mee te geven. Wij zorgen ervoor dat de
kinderen voldoende drinken en dat er meerdere rustmomenten ingepland worden als dat nodig is. We bekijken of we
de organisatie of het programma moeten aanpassen n.a.v. de weersverwachting.
Wijziging protocollen Corona: Jullie hebben vast al gehoord dat kinderen in groep 1 en 2 naar school mogen
komen met verkoudheidsklachten. Op advies van kinderartsen heeft het RIVM de protocollen aangepast. Als de kinderen naast hun verkoudheidsklachten ook last hebben van verhoging, koorts en/of benauwdheidsklachten dan
moeten de kinderen thuis blijven.
Commissie schooltijden: 94% van de ouders/verzorgers heeft gekozen voor het continurooster. We zijn achter de schermen aan het bekijken hoe we aan het aantal wettelijke uren in acht schooljaren kunnen voldoen. Het is
mogelijk dat we volgend schooljaar gebruik moeten maken van een overgangsjaar. Ook bekijken we of er voldoende
hulp is tijdens de lunchpauze en zijn we bezig met de afrekening van de overblijfgelden.
Groep 1-2: Een aantal kinderen hebben hun map met werkstukken alweer op school ingeleverd. Heb je de
werkjesmap nog thuis liggen, wil je het dan zo spoedig mogelijk mee naar school geven? Alvast bedankt.
Biebbus: We zijn op zoek naar één of meerdere (groot)ouders/verzorgers/vrijwilligers die kunnen helpen in
de biebbus op woensdagochtenden. De bibliotheek moet naar een éénpersoonsbezetting op de biebbussen. Zij willen de kinderen op school graag de gelegenheid geven om boeken te ruilen, maar dan is het noodzakelijk dat er elke week iemand is om te helpen. Heb je interesse of ken je iemand die geschikt is, dan mag je het doorgeven op
school.
Vastendoosje: Op 27 februari is er aandacht besteed aan de vastenactie. De kinderen hebben allemaal een
kartonnetje gekregen om daarmee een vastendoosje te maken. Als je het vastendoosje nog thuis hebt staan, dan
kun je het inleveren op school.
Formatie 2020-2021: We kunnen jullie alvast vertellen wat de groepsverdeling wordt. Volgende week zullen
we jullie laten weten welke leerkrachten daarbij horen. De groepsindeling wordt hetzelfde als nu:
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
Wist u dat...
… We alle kinderen om 8:30 uur in de klas verwachten. Het zou fijn zijn als ze op tijd op school komen, zodat we
ook direct om 8:30 uur met de lessen kunnen starten.
… Stichting kinderkamp Zuid Oost Drenthe (SKZOD) in de zomervakantie een kamp organiseert voor kinderen? Dit
jaar zullen de kinderen naar Texel gaan, het thema is De verborgen schat van Texel. SKZOD organiseert jaarlijks
een zomerkamp voor kinderen voor wie het vanuit de thuissituatie niet mogelijk is om op vakantie te gaan of die een
weekje vakantie goed kunnen gebruiken. Op hun website kun je meer informatie vinden.
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