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Beste ouders,
Ondanks de tropische temperaturen zit de zomervakantie er alweer bijna op!
Deze week zijn de klassen ingericht, de potloden geslepen en de schriftjes
van naam voorzien. We hebben de eerste teamvergadering er al opzitten
en de speerpunten voor aankomend jaar zijn besproken.
De meeste coronamaatregelen van voor de vakantie blijven ook nu nog van
kracht. Er zijn enkele verruimingen voor het basisonderwijs. Zo mogen we op
afspraak weer oudergesprekken voeren op school, mits er geen corona gerelateerde klachten
zijn. Omdat veel kinderen in een nieuwe klas beginnen vinden wij het belangrijk dat ook de
ouders de leerkrachten leren kennen. We zijn op zoek gegaan naar een mogelijkheid om toch
de eerste periode live kennis te kunnen maken. Wanneer en in welke vorm hoort u van de
leerkracht via Parro.
Fedor en ik staan weer elke morgen op het kleuterplein om de kinderen te
ontvangen. Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven, dan kunt u ook op
gepaste afstand even naar ons toelopen. De overblijf zal weer normaal
plaatsvinden in de klas tussen 12.00 en 13.00 uur. Denkt u eraan om uw kind
af te melden bij ziekte of afwezigheid via de app van de overblijf.
We houden de verlengde inloop- en ophaaltijden van voor de vakantie voorlopig aan. De inloop
blijft een half uur van 8.30 tot 09.00 uur. Helaas mogen ouders de school nog niet in. De
kinderen worden gebracht tot het hek. Het ophalen blijft ook gelijk aan de situatie van voor de
vakantie. De onder- en middenbouw gaan om 15.00 uur uit en de bovenbouw om 15.15 uur.
We hebben er zin in om de kinderen weer te zien en zijn klaar om van start te gaan!
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Woensdag 19 augustus
Woensdag 26 augustus
Maandag 31 augustus
Vrijdag 4 september
Maandag 7 september
Woensdag 9 september

Belangrijke data & afspraken
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
OR vergadering
Aanvang 09.15 uur
Klassenavond
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Studiedag
Alle kinderen vrij
Sportdag OB

Mededelingen team
We starten dit schooljaar met een compleet team!
Stef van Dijk is in de vakantie geopereerd aan zijn knie. De revalidatie gaat goed. Hij loopt nog
met krukken, maar is volgende week weer van de partij.
Door Souad Saarig
De afgelopen periode was een bewogen tijd en de kinderen hebben een bijzondere ervaring
opgedaan. De kinderen kregen thuisonderwijs tijdens de lockdown en de ouders werden
betrokken bij het lesgeven. Ik wil de ouders bedanken voor hun inzet tijdens deze periode. Ik
heb in deze tijd mooie werkjes mogen ontvangen en het geven van onderwijs op afstand was
voor mij een bijzondere ervaring.
Na vele mooie jaren als leerkracht in klas K, zal ik dit jaar als specialist hoogbegaafdheid gaan
werken. Ik neem de plusklas van de midden- en bovenbouw over. Hoogbegaafdheid heeft altijd
mijn interesse gehad en de afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij het maken van het
beleid op dit gebied. Tevens heb ik ooit de eerste lichting van de onderbouw-plusklas les
mogen geven en deze ervaring neem ik mee voor aankomend jaar.
Ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie en jullie naasten in goede
gezondheid verkeren. Ik kijk er naar uit om weer op school te zijn en iedereen te zien.
Door Liesbeth Vos
De afgelopen maanden hebben veel kinderen de online bevo-lessen gevolgd en práchtige
creaties laten zien. Via de mail werkte de feedback op hun werk heel goed. Anders, maar ook
zinvol en leuk! De kinderen stelden vragen of gaven uitleg over hun werk. Zó mooi om dit te
ontvangen en hun creatieve ontwikkeling te zien. Lieve ouders: hartelijk dank voor al het werk,
de foto’s/filmpjes en mails van uw kind(eren) van de onderbouw en bovenbouw.
De middenbouwcollega’s hebben zelf, in de eigen klas de beeldende lessen gegeven; hierbij
hebben de kinderen hun fantasie ook heel mooi kunnen vormgeven.
Nu start ik weer ‘live’ op school, aangepast en een beetje anders dan we gewend zijn met zijn
allen, zodat het voor iedereen veilig blijft.
Uw kind krijgt meer buitenlessen zolang het weer dit toelaat en in het bevo-lokaal werken we
in kleinere groepen. We hebben er veel zin in om de creatieve uitingen van de kinderen weer te
zien. Onze culturele speerpunten van dit jaar zijn: BEELDEND en ERFGOED.
Wij gaan er met zijn allen weer een inspirerend jaar van maken!

Klassenavond
Op maandag 31 augustus hebben we weer de klassenavond op het programma staan. In welke
vorm deze klassenavond gegeven gaat worden zijn we nog aan het bedenken. Alle ouders
krijgen hierover nog bericht. Reserveer wel alvast de datum in uw agenda.

Klassenouders
Omdat we door corona veel minder live contact hebben met ouders gaat veel van de
berichtgeving over activiteiten en hulp nu via Parro.
Dit jaar willen we ouders graag per project vragen te helpen en komt de rol van centrale
klassenouder te vervallen. De leerkracht stuurt direct via Parro de berichten naar de ouders.

Gevonden voorwerpen
Bij mooi weer worden op woensdag 26 augustus van 08.30 tot 09.30 uur de gevonden
voorwerpen uitgestald op het schoolplein. Wat overblijft gaat naar het goede doel.

