Augustus 2020
Nieuws vanuit het team:
Wij hopen dat iedereen een
mooie, fijne en vooral gezonde
zomervakantie heeft gehad en
weer is opgeladen voor het
nieuwe schooljaar.
De afgelopen dagen stond voor
ons in het teken van de
voorbereiding. De klassen zijn
weer ingericht, de boeken en schriften liggen klaar en hebben we de
interne verbouwing/verhuizing afgerond. Kortom wij zijn klaar voor het
nieuwe schooljaar en we zien er naar uit om alle leerlingen op maandag
17 augustus weer te mogen verwelkomen.

AGENDA:
Augustus 2020:
17-08
21-08
25-08
27-08

Start nieuwe schooljaar
Luizencontrole
Start IMV Groep 6
Start HVO/GVO gr 6 t/m 8

September 2020:
09-09

Verkeersflits (gr 1 t/m 8)

Protocol Corona:
Afgelopen juli hebben wij met zijn allen een bijzonder schooljaar afgesloten. We hadden toen de hoop dat
we na de zomervakantie weer “normaal” zouden kunnen starten. Maar, helaas moeten wij i.v.m. het
Coronavirus toch nog een aantal maatregelen nemen om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te
houden. Van het bestuur van Comprix hebben wij het vernieuwde protocol Corona, gebaseerd met de
richtlijnen van het RIVM, ontvangen. Ten opzichte van het vorige protocol zijn er enige versoepelingen
doorgevoerd. Wij willen u graag verzoeken om dit protocol voor de start van het nieuwe schooljaar door te
nemen.

De gouden weken:
Een goede start van het nieuwe schooljaar met een nieuwe groepssamenstelling is erg belangrijk. Daarom
hebben we in de eerste periode extra veel aandacht voor groepsvormende activiteiten om een goede sfeer
te bevorderen. Dit noemen we “De Gouden Weken”. In deze periode zal de ontwikkeling van een positief
groepsgevoel, sfeer, respect en veiligheid centraal staan.

Kleine interne verbouwing/verhuizing:
Eind vorig schooljaar zijn de lokalen van de
midden- en bovenbouw voorzien van een
nieuwe verflaag. Met ingang van het nieuwe
schooljaar is het kantoor van meester Marko
verhuisd na de voormalige teamkamer en
wordt het oude kantoor nu gebruikt als
vergaderruimte. Daarnaast zijn de ramen aan
de voorzijde van ons gebouw voorzien van
het logo van de school.
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Gymles:
Maandagmiddag 17 augustus hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 de eerste gymles van onze
buurtsportcoach meester Luca. Voor de gymlessen is het van belang dat de leerlingen sport/gymschoenen
dragen. Op slippers gymmen is niet handig. De gymles zal buiten op het voetbalplein plaatsvinden.

Gymnastiekrooster 2020-2021:
Dag

Tijd
12:30 - 13:00 uur

Groep
1,2,3

Maandag

13:00 - 13:45 uur

4,5

13:45 - 14:30 uur

6,7,8

Woensdag

10:30 -11:15 uur

3,4,5

Donderdag

08:30 – 09:30 uur

1,2

10:30 - 11:15 uur
Vrijdag

11:15 - 12:00 uur

1,2

13:45 – 14:30 uur

6,7,8

Boeken zomerlezen groep 4/5:
Graag alle boeken van het leesbevorderingsproject zomerlezen de eerste schoolweek inleveren.

Pauzehap:
Om gezonde voeding te stimuleren, vragen wij u om uw kind(eren) voor de pauze fruit en brood mee te
geven.

Inloopmiddag:
I.v.m. Coronamaatregelen kan de inloopmiddag zoals u die aan het begin van het schooljaar gewend bent,
niet doorgaan. Maar om u toch in de gelegenheid te stellen de nieuwe klas van uw kind(eren) te bekijken
hebben wij een andere manier bedacht.
In de periode van 17 t/m 28 augustus kunt u na schooltijd een kort bezoekje brengen aan de nieuwe klas. Er
mogen maximaal 2 ouders tegelijkertijd in een klaslokaal aanwezig zijn. Vanaf maandag 17 augustus hangt er
een intekenlijst bij het hek van het schoolplein waarop u kunt aangeven wanneer u de nieuwe klas wilt
bezoeken.
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Informatiemiddag:
De informatiemiddag voor ouders die gepland staat op 1 september gaat i.v.m. Coronamaatregelen niet
door. Daarvoor in de plaats ontvangt u van ons in iedere geval per groep een uitgebreide informatiebrief
over het reilen en zeilen binnen de groep.
Schoolkamp groep 6,7 en 8.
Helaas kan het schoolkamp voor de groepen 6,7 en 8, die we van woensdag 2 september t/m vrijdag 4
september hadden gepland, niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. We gaan ervan uit dat we dit kamp
kunnen verplaatsen naar het einde van dit schooljaar.
Verkeersflits:
Het duurt nog wel even, maar op woensdag 9 september nemen wij deel aan het educatieve programma
“Verkeersflits” waarbij er diverse onderdelen, zoals remproef, fietssimulator, op het programma staan. De
opdrachten zullen in kleine groepen en zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.
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