Nieuwsbrief 15– 16 juli 2020

Beste ouders,
Wat een schooljaar! Het jaar van corona en dus hadden we noodgedwongen thuisonderwijs
en aangepaste lestijden. Allerlei activiteiten, zoals eindtoets groep 8, kamp of Zomerfeest
konden geen doorgang vinden. U, de kinderen en het team hebben zich telkens aangepast.
Dit kostte veel tijd en energie. Een jaar, waarin we rekening moeten blijven houden met
gedragsregels om onze gezondheid te waarborgen. Ik ben trots op de betrokkenheid van alle
betrokkenen en bedank u voor het vertrouwen en de samenwerking.
Ik wens u en uw kinderen een fijne vakantie en hoop u allen weer op maandag 31 augustus
te zien.
We hanteren dan weer de traditionele schooltijden, hetgeen betekent dat alle groepen om
8.30 uur starten. De kinderen stellen zich voorlopig, net zoals de situatie voor de
zomervakantie, vanaf 8.25 uur op de voor hun bekende plaats op en gaan samen met de juf
naar binnen. Of er ook weer ouders de school in mogen, is afhankelijk van de situatie op dat
moment. U wordt hierover in de laatste week van de zomervakantie geïnformeerd.
TERUGBLIK AFSCHEID GROEP 8
De kinderen van groep 8 hebben met hun ouders afgelopen dinsdag- en woensdagavond
afscheid genomen van de school. Door de Coronacrisis dreigde het afscheid in het water te
vallen, maar het is gelukt om samen een mooie eindpresentatie in elkaar te draaien. Ook het
door ouders georganiseerde kamp kon niet doorgaan. Daar is een nachtje op school slapen
voor in de plaats gekomen! Hoe bijzonder is dat?
Iedereen gaat nu en nieuwe stap maken. Dat is voor sommige kinderen spannend, maar het
voorgezet onderwijs biedt nieuwe kansen. En dat gaat hen lukken!
TERUGBLIK BOUWSPRONG
Gisteren hebben we afscheid genomen van de kinderen die doorstromen naar de middenen bovenbouw. Dit is altijd weer een groot feest. We hebben met kinderchampagne getoast
op een mooie afsluiting van een bouwperiode. Ook hebben we heerlijk patat gegeten met
elkaar. Als afsluiting mochten de kinderen van groep 2 van de glijbaan af. Hierna waren ze
geen onderbouwers meer, maar echte middenbouwers! Voor hen begon toen ook de
vakantie! De kinderen van groep 5 hadden buiten nog een Zweeds loopspel. Zij moesten in
duo’s allerlei opdrachten doen. Via het volgen van een hoepelparcours kwamen zij uit bij hun
nieuwe juf van de bovenbouw.
JUF MANOUK
Juf Manouk is dit schooljaar haar LIO-stage gestart in groep D. Helaas door de corona heeft
zij haar stage nog niet helemaal af kunnen ronden. Dit gaat zij aankomend schooljaar doen
op een andere basisschool. Wij wensen haar uiteraard heel veel succes!

PAPIERCONTAINER
De papiercontainer staat van dinsdagochtend 1 september t/m donderdagochtend 3
september voor de school.
NIEUWS VAN DE MONTESSORI PEUTERGROEP
De zomervakantie is in zicht en helaas moe(s)ten wij weer afscheid nemen van een paar
peuters die 4 jaar zijn. Heel veel plezier op de Montessorischool, de juffen zijn trots op jullie
en gaan jullie missen.
Ook bij ons op de peutergroep is er een filmpje opgenomen voor de website van de school,
de kinderen vonden het maar wat leuk en waren net acteurs.
Juf Sylvia en juf Jessica hebben hun Montessoriopleiding met succes behaald en zijn nu in
het bezit van het diploma Montessoribekwaamheden voor het jonge kind. Zij zullen nu nog
beter de kinderen begeleiden op een montessoriaanse manier.
Zoals u in de flyer kunt zien gaan wij vanaf het nieuwe schooljaar 5 ochtenden open en
hebben wij weer plaats voor nieuwe kinderen.
Komt u gerust eens bij ons kijken, wij zijn elke ochtend geopend vanaf 8.30 tot 11.45 uur.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar.

De laatste drie weken hebben we geoogst in de tuin. Een groene paprika, sla, citroenmelisse
en peterselie.
Op de spruitenplanten hebben koolwitjes eitjes gelegd en dat zijn nu enorme rupsen, als je
goed luistert, kun je ze horen knagen aan de bladeren. We hopen op mooie nieuwe vlinders.
Vandaag kwamen we ook twee padden tegen die het kennelijk erg naar hun zin hebben in
de tuin. We zorgen voor rommelige plekjes waar ook genoeg insecten wegkruipen. De
padden hebben zo genoeg onderdak en eten en ze blijven hopelijk van onze aardbeien af.
Het tuinseizoen loopt na de vakantie door met groep 6, oogsten en winterklaar maken.
In het voorjaar weer van start met groep 5.
Alle tuinmoeders bedankt voor jullie inzet.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Bedankt!
Deze week staat in het teken van het afronden van een bijzonder schooljaar. Als
oudervereniging willen we, namens alle ouders het team bedanken voor hun inzet in dit jaar
vol uitdagingen en veranderingen. We hebben ontzettend veel waardering voor de manier
waarop zij hiermee om zijn gegaan en hoe zij zich hebben ingezet voor onze kinderen.
Dit bedankje in woorden zal vrijdag ook worden voorzien van daden in de vorm van een klein
kadootje voor elk teamlid.
Algemene ledenvergadering
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft op 1 juli jl.de algemene ledenvergadering van
de oudervereniging plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Nancy, Anne en Cindy, alle drie
ontzettend bedankt voor jullie bijdrage als vrijwilliger van de oudervereniging.
Goed om te weten dat Rochelle, Christine en Djoey ons (komen) versterken, welkom en
alvast bedankt voor jullie hulp!
De volledige notulen van deze vergaderingen vindt u in de bijlage.
Facturen Ouderbijdrage en overblijf
Tijdens de algemene leden vergadering is besloten om wat betreft de ouderbijdrage van het
tweede halfjaar het volledige bedrag in rekening te brengen. Dit om de continuïteit en
kwaliteit van het (online) onderwijs nu en in de toekomst als ouders te kunnen blijven
ondersteunen.
De factuur voor de overblijf ontvangt u aankomende week. Hierbij zullen alleen de kosten
van de maand februari en de halve maand maart in rekening worden gebracht.
Over het afgelopen jaar staat nog een deel van de facturen open. We willen u vriendelijk
verzoeken om deze op een zo’n kort mogelijke termijn te betalen.
INFORMATIEVE OUDERAVOND – 9 SEPT
Op woensdagavond 9 september a.s. is er een informatieve ouderavond voor de nieuwe
ouders en de ouders van de kinderen die net een bouwsprong hebben gemaakt. Daarnaast
is er een presentatie voor de ouders van groep 8 over de voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
Een uitnodiging hiervoor krijgt u begin van het aankomende schooljaar.
RONDOM DE ZOMERVAKANTIE
Vrijdagmiddag 17 juli gaat de school voor zes weken dicht voor de kinderen. U kunt ons dan
niet meer benaderen. De telefoon is niet ‘bemand’ en de post wordt niet behandeld.
Mailberichten worden pas weer gelezen in de laatste vakantieweek.
Regelt u in de vakantie weer schone gymtassen, placemats en plantjes?
Maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar.

Morgenochtend 17 juli om 11.45uur breekt voor
groep 5 t/m 7 de zomervakantie daadwerkelijk aan!
Vanaf 11.00uur bent u welkom om op het
schoolplein een kopje thee of koffie te drinken.

BELANGRIJKE DATA
17 juli (vanaf 11.45u) t/m 28 aug

Zomervakantie groep 5 t/m 7

31 aug

Start schooljaar 2020-2021

9 sept

Informatieve Ouderavond

5 okt

Studiedag team, alle kinderen vrij!

19 t/m 23 okt

Herfstvakantie

28 okt

Studiedag team (Montondag), alle kinderen vrij!

VAKANTIEREGELING 2020-2021 EN STUDIEDAGEN (voor zover bekend)
Studiedag

5 okt 2020

Herfstvakantie

19 okt t/m 23 okt 2020

Studiedag

28 okt 2020

Kerstvakantie

18 dec 2020 (vanaf 11.45u) t/m 1 jan 2021

Studiedag

28 jan 2021

Voorjaarsvakantie

19 febr (vanaf 11.45u) t/m 26 febr 2021

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en 2e Paasdag

2 apr t/m 5 apr 2021

Koningsdag

27 apr 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag

24 mei 2021

Studiedag

16 juni 2021

Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8

15 juli t/m 27 aug 2021

Zomervakantie groep 5 t/m 7

16 juli (vanaf 11.45u) t/m 27 aug

Start schooljaar 2020-2021

30 aug 2021

