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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De allerlaatste week van dit schooljaar staat voor de deur. Doorgaans een week vol bijzondere
activiteiten voor kinderen waarbij we altijd op veel ouderhulp mogen rekenen. Helaas mogen de
talentendag, schoolreis en dankjewel vieringen niet plaatsvinden.
Met de kinderen wordt nog volop gewerkt aan de taal-, lees- en rekenontwikkeling. Door
oefeningen op papier en digitaal af te wisselen met bewegend leren, oefenen kinderen op een
veelzijdige en plezierige manier. Daarnaast is er eind volgende week tijd om gezellige activiteiten
in de klas te doen in het kader van het einde van het schooljaar en afscheid van klasgenoten en
de leerkracht(en).
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “Iedereen hoort erbij“ centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen. Dat gaat
vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig
door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator van
onze school.
LAATSTE SCHOOLWEEK
Door de richtlijnen omtrent het coronavirus kunnen de talentendag, schoolreis en dankjewel
vieringen (zoals eerder gemeld) niet doorgaan. Kinderen en leerkrachten werken hard om zoveel
mogelijk van de geplande leerstof te oefenen en onder de knie te krijgen. Daarnaast wordt in de
klassen ook aandacht besteed aan het afronden van het schooljaar, afscheid nemen enz.
LAATSTE SCHOOLDAG
Juist dit jaar willen collega’s ouders bedanken voor weer een jaar
“Samenscholen, met hoofd, hart en handen”. Nog nooit hebben zoveel
ouders thuis zó hard gewerkt samen met hun kind(eren). Ouders mogen de
scholen echter niet in.
We hebben vervolgens overwogen of we een bedank-moment op de
speelplaats kunnen organiseren, maart dit leidt onherroepelijk tot opstoppingen, waardoor we de
1,5 meter afstand niet kunnen realiseren.
We moeten ons er allemaal bij neerleggen dat het dit jaar niet persoonlijk kan.
In plaats daarvan hebben we voor elk gezin een aardigheidje bedacht om u hartelijk te bedanken.
Eén van uw kinderen krijgt dit op donderdag 9 juli mee naar huis. Kinderen van de kinderraad
delen deze attenties uit in de klas en uw eigen kind geeft het namens ons aan u.
Ouders die de leerkracht(en) willen bedanken, vragen we om bovengenoemde reden dit met een
kaartje, mail of telefoontje naar de leerkracht te doen.
SCHOOLRESULTAAT SOCIALE VEILIGHEID
Vorige week is onder leerlingen een enquête afgenomen om te monitoren of en hoe veilig
kinderen zich op school voelen. Het doet ons goed dat een zeer groot percentage aangeeft zich
overal veilig te voelen en niet of nauwelijks gepest te worden. De totale schoolscore die
daaraan gekoppeld is, is een prachtig cijfer: 8,9!
Een mooi resultaat dat we met beleid, duidelijke regels en korte communicatielijnen tussen
collega’s en met kinderen en ouders samen, hebben bereikt! Petje af dus voor iedereen!

KINDEREN DOEN JE NA: KIJKTIP YOU TUBE
Ouders zijn het belangrijkste voorbeeld voor een kind. Onderstaand filmpje van Hans en
Monique Hagen delen we daarom graag. Als je wilt dat je kind ergens goed in wordt, geef
dan het goede voorbeeld: https://t.co/mAyx2jQ4UP
BIEB OP SCHOOL
Op vrijdag 3 juli vindt de laatste ruildag van dit
schooljaar plaats voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 7. I.v.m. de zomervakantie mag
iedereen dan max. 6 boeken lenen. We stimuleren
dat iedereen blijft lezen! Het is van enorme
meerwaarde voor verschillende
ontwikkelingsgebieden van uw kind(eren).
Daarnaast is lezen ook één van de meest
ontspannende bezigheden en daarmee ideale
tijdsbesteding in de vakantie. Samen lezen is
bovendien natuurlijk ook gewoon gezellig!

START NIEUWE SCHOOLJAAR
Op 24 augustus start voor de kinderen het nieuwe schooljaar. De 1e bel gaat dan voortaan
om 8:20 uur. Vanaf dat moment mogen kinderen naar binnen. Op deze manier blijven de
kinderen beter verspreid binnen komen dan voorheen en kunnen we het handen wassen
vlotter laten verlopen. Om 8:30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen. We vragen ouders
ervoor te zorgen dat hun kind(eren) op tijd op school is/zijn.

HERINNERING STUDIEDAGEN EN VAKANTIES ’20-’21
Voor degenen die de eerdere mededeling na de meivakantie gemist hebben:
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021
e
2 paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen team:

Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
17 september, 27 november, 30 november, 10 februari,
22 april, 6 juli
Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
6 oktober, 16 november, 17 december, 28 januari, 18 maart,
15 juni

VOORLEESFILMPJES
Voorlezen is heerlijk, maar samen naar een voorleesfilmpje kijken, kan ook heel leerzaam en
ontspannend zijn. Jeugbibliotheek.nl heeft een uitgebreid aanbod. Zo heeft iedereen met een
bibliotheekpas toegang tot de filmpjes van De Voorleeshoek. Met je kindje op schoot, thuis
op of het kinderdagverblijf kun je naar een van de honderden video’s kijken, waarin
verhalende prentenboeken worden ondersteund door klassieke muziek. Jeugdbibliotheek
geeft ook toegang tot Bereslim, waar je kunt kiezen uit geanimeerde prentenboeken en
pedagogisch verantwoorde computerspellen voor peuters en kleuters. Daarnaast biedt de
website 20 prachtig geanimeerde voorleesfilmpjes. Deze filmpjes zijn vrij toegankelijk, ook
zonder bibliotheekaccount.

