Weekflits
Nr. 01
Start schooljaar
Aanstaande maandag starten de scholen weer.
We hopen dat u van een fijne vakantie heeft
genoten. Deze week zijn we al druk bezig geweest
op school. Woensdag hadden we een
personeelsoverleg en een bijeenkomst om de
implementatie van onze nieuwe rekenmethode te bespreken. Op donderdag
hadden we scholing over de Vreedzame school en in de middag scholing over
woordenschat. De bestelling is inmiddels binnen. De groepen zijn netjes ingericht
dus we zijn klaar om er een geweldig schooljaar van te maken.
Aanstaande maandag en gymlessen
De leerkrachten zullen aanstaande maandag, op de eerste
schooldag op het schoolplein staan en verzamelen daar hun
leerlingen. De rest van de dagen gaan zoals u inmiddels
gewend bent.
Gymlessen
De gymlessen starten aanstaande maandag. De leerlingen van
groep 3 komen op de eerste maandag eerst naar school. Zij vertrekken vanaf
school met de leerkracht omdat zij de eerste keer een rondleiding krijgen van de
gymdocent. De volgende maandag komen de leerlingen direct naar de sporthal.
Let op het verschil tussen de indeling op maandag en woensdag.
Het gymrooster:

Groepen

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Corné
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.15 uur
13.00 uur

09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.45 uur

Groepen

Groep 8
Groep 7
Groep 6
Groep 5
Groep 4
Groep 3

Woensdag
Corné
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.15 uur
13.00 uur

09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.30 uur
13.00 uur
13.45 uur

Corona maatregelen
Zoals u waarschijnlijk uit de media heeft
vernomen zijn er voor het primair onderwijs
weinig tot geen aanpassingen. De leerlingen
zijn allemaal op school. De basisregels t.w. de
anderhalve meter afstand (volwassenen),
regelmatig handen wassen en goed ventileren blijven van kracht. De leerlingen
hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Bij klachten thuis
blijven en laten testen blijft ook van kracht.
De ouders brengen hun kind tot aan het hek en betreden niet het schoolplein.
Dit om de anderhalve meter te kunnen waarborgen.
Als uitzondering mogen ouders van nieuwe 4-jarige leerlingen de eerste week
twee keer hun kind naar binnen brengen tot aan de deur van het lokaal. (bij
beide leerkrachten één keer). Ouders van nieuwe leerlingen doen er verstandig
aan om hun kind bij het hek dat het dichtst bij de entree is af te zetten. Bij de
hekken staan niet groepsgebonden collega’s om de leerlingen(en de ouders) een
goede morgen te wensen.
Bij deze Weekflits zit een bijlage waarin u de Corona afspraken op de Wagemaker
na kan lezen. In het rood heb ik de aanpassingen geschreven.
Na de persconferentie van 17 september zullen we kijken welke verruimigen we
door kunnen voeren.
Heeft u al gehoord dat……
We het komende schooljaar mediatoren op gaan leiden voor de
Vreedzame school en dat deze mediatoren een rol krijgen om
conflicten/ruzietjes op te lossen/uit te praten met onze leerlingen?
We u allen een fijn en gezond schooljaar toe wensen?

