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Maandag gaan we weer van start!
Gelukkig mogen we alle kinderen a.s. maandag weer verwelkomen.
Wat fijn dat we alle gezichten weer ´live´ mogen zien!
Graag ontvangen we maandag alle boeken en materialen weer op school. Geeft u dit in een stevige
tas mee naar school? Deze tas laten we op school zodat we, in het geval van quarantaine, spullen
mee naar huis kunnen geven.
Helaas mogen we ouders nog steeds niet ontvangen binnen de school en communiceren we
voornamelijk via Parro of mail. Wilt u iets afgeven, dan kan dit afgegeven worden bij de administratie.
Vandaag bent u via de mail geïnformeerd over de werkwijze die we vanaf 8 februari hanteren.
Hieronder herhalen we de belangrijkste maatregelen die gelden voor uw kind(eren);
Ingangen per 8 februari
Graag vragen we uw aandacht voor de ingangen die we per 8 februari hanteren. Vanaf 08.20 uur
gaan de poorten/deuren open en mogen de kinderen direct naar binnen.
- De groepen 1, 2 en 3 komen via de gebruikelijke poort binnen aan het Tavenuplein.
Er staat, zoals voor de lockdown, één juf bij de poort en de overige juffen ontvangen de
kinderen op het kleuterplein. De ouders nemen afscheid bij de poort.
- De groepen 4 en 5 komen zoals gebruikelijk, binnen bij de kleine poort aan de rechterkant
van de Hasselmanstraat.
- De groepen 6 en 6/7 gebruiken de hoofdingang aan de Hasselmanstraat.
- De groepen 7 en 8 zetten, indien nodig, hun fiets in de fietsenstalling, lopen vervolgens over
de stoep van de Vijverstraat richting de kinderopvang en gaan naast het lokaal van groep 8
naar binnen.

Mondkapjes
Aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 doen wij een dringend verzoek om mondkapjes te dragen
op het moment dat zij zich buiten het lokaal in de school verplaatsen. We vragen de leerlingen van
groep 6 ook een mondkapje te dragen, aangezien zij gebruik maken van dezelfde gangen als de
groepen 7 en 8.

Overblijf
Graag willen we u vragen om, indien u voor uw kind gebruik wilt maken van de overblijf, dit te
communiceren met Diana Broere. In de informatiebrief leest u over de tijdelijke gewijzigde structuur
van de overblijf om de afstand tussen de verschillende groepen te waarborgen
Verjaardagen
Wij willen u vragen om, als uw kind trakteert vanwege een verjaardag, enkel een verpakte traktatie
mee te geven aan uw kind. Graag ontvangt de leerkracht van u een berichtje om hiervoor een datum
af te spreken.
Gymlessen
Vanaf a.s. maandag worden ook de gymlessen door de sportcoaches weer hervat. Vergeet dus niet
je gymkleren mee te nemen! Indien het weer het toelaat, willen de sportcoaches de gymlessen buiten
voortzetten. We informeren u per week waar de gymlessen plaatsvinden. Als u niets hoort, kunt u
ervan uitgaan dat de gymlessen in de sportzaal plaatsvinden.
Inleveren chromebooks
Vanmiddag konden de chromebooks en de oplaadsnoeren worden ingeleverd. Als dit aan uw
aandacht is ontschoten, vragen wij u dringend dit maandagochtend te doen. Alvast bedankt.
Verlofaanvragen
Bij afwezigheid (voor iedere tijdsduur en elke reden) dient een verlofaanvraag ingeleverd te worden.
De verlofbriefjes kunt u vinden op onze website en kunnen ingevuld meegegeven aan de kinderen
of gemaild worden naar: arina.groeneveld@destroming.eu
Instroomgroep
Vanaf deze plaats een hartelijk welkom aan alle nieuwe kleuters van de instroomgroep. Juf Christa
en meester Laurens ontvangen hen vanaf aanstaande maandag in het lokaal van groep 1.
Groep 1-2a en 1-2b
-Komende week werken we met en over het thema ‘In het oerwoud’.
-We gaan ook verder met de letters ei en ij.
-Vanaf donderdag mogen de kinderen mogen knuffels meenemen
van dieren die in het oerwoud wonen.
Groep 3
Nu juf Christa en meester Laurens starten met de instroomgroep, vormen de groepen 3a en groep
3b samen één groep 3. Juf Margreeth blijft van maandag tot en met donderdag de juf van deze
groep. Juf Jantine geeft inmiddels vanaf de kerstvakantie les in groep 6 en zal dit de komende
periode voortzetten. We hebben juf Connie Klop bereid gevonden om op vrijdag les te geven in
groep 3. Zij heeft ruime ervaring in groep 3 en is inmiddels geen onbekend gezicht meer voor de
meeste kinderen.
Schoolfruit
Volgende week wordt er ook weer schoolfruit geleverd:
Dinsdag:
portie waspeen
Woensdag: een appel
Donderdag: een peer

Lied voor a.s. zondag:

Kernwaarde volgende week:

Samen

Lied 146a: Laat ons nu vrolijk zingen
:

