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ALGEMEEN
Agenda
24 augustus 2020:
25 augustus 2020:
14 september 2020:
di. 15 september t/m vr. 25 september:
23 september:

eerste schooldag
nieuwsbrief Moet Je Weten
studiedag; kinderen vrij
entreetoetsen groep 8
kinderpostzegels groep 7

Start schooljaar
Beste ouders en kinderen,
De kop is eraf! Gisteren zijn (hier en daar nog onwennig) alle kinderen gestart bij hun nieuwe juf of
meester. Door de Coronamaatregelen was het voor u en ons anders dan de afgelopen jaren. Maar
na 10 minuten in hun nieuwe groep, voelde het voor de kinderen niet anders dan gewoonlijk.
Willy Loeffen, intern begeleider, is eind vorige schooljaar met pensioen gegaan, alle u bekende
teamleden zijn weer present op onze school. Tine Evers is vanaf dit schooljaar de intern begeleider
voor alle leerlingen.
De jaarplanning is zo goed als af, deze ontvangt u uiterlijk volgende week via een e-mail. Omdat er
bijna geen activiteiten op staan, ontvangt u slechts een jaaroverzicht in plaats van een uitgebreide
kalender. Dit komt omdat veel activiteiten door de coronamaatregelen niet of niet zeker doorgang
kunnen vinden. Met name vieringen met alle kinderen en ouders ontbreken op dit overzicht.
Hopelijk kan aan het eind van dit schooljaar meer; dit dan hebben we dan snel ingepland.
Dit schooljaar gaan wij als team verder met het oriënteren op een nieuwe rekenmethode, het
verder implementeren van de Vreedzame School en het verbeteren van ons leesonderwijs.
Het nieuwe schoolplein zal dit schooljaar gerealiseerd worden.
De groepen 3, 4 en 6 zijn tijdens de vakantie ingericht met nieuw schoolmeubilair. Als het goed is,
heeft u via een filmpje op Parro kunnen zien hoe de klas er nu uit ziet. Hieronder zijn ook enkele
foto’s geplaatst.
Ook dit jaar nodig ik u van harte uit mij (buiten) aan te spreken als u iets wilt weten of ergens mee
zit. Ik loop meestal aan het begin van de dag op het schoolplein. Uiteraard mag u me ook mailen en
bellen.
Namens alle teamleden wens ik u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar!
Marijke Devillers
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Welkom
Gisteren zijn enkele nieuwe leerlingen op onze school gestart. Dit zijn Job en Lina in groep 1-2A en
Hidde en Chayenn in groep 1-2B. In groep 3 Malin en in groep 6 Karsten. Wij wensen hen een fijne
tijd op onze school toe!

Informatieavond
De informatieavonden voor de groepen vinden dit schooljaar online plaats. Hoe en wanneer we dit
organiseren, informeren wij u nog over.

Alarmformulier / leerlingenlijsten / ouderparticipatielijsten
Volgende week krijgt u via uw oudste kind een alarmformulier mee naar huis. Graag ontvangen wij
deze ingevuld weer retour.
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U ontvangt een leerlingenlijst zodra de alarmformulieren retour zijn ontvangen en verwerkt in onze
leerlingenadministratie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden er voortaan geen ouderparticipatielijsten meer
verspreid. Indien er weer activiteiten kunnen worden georganiseerd, wordt u benaderd door de
ouderraad of medewerkers van onze school.

Hoofdluis
Zoals u zult begrijpen kunnen er voorlopig geen hoofdluiscontroles uitgevoerd
worden. Wij willen u dan ook vragen om aan ons te melden wanneer u bij uw kind
hoofdluis en/of neten heeft ontdekt. Meldt dit bij de leerkracht of bij Linda van der
Voet, hoofdluiscoördinator, l.vdvoet@optimusonderwijs.nl, zodat wij de groep
kunnen informeren om verdere verspreiding te voorkomen.

Vakanties en vrije dagen
Hieronder vermelden wij nogmaals de vakanties en vrije dagen 2020-2021. Deze zijn uiteraard ook
in de jaarplanning opgenomen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma. 19 oktober 2020 t/m vr. 23 oktober 2020
ma. 21 december 2020 t/m vr. 1 januari 2021
ma. 15 februari 2021 t/m vr. 19 februari 2021
ma. 5 april 2021
di. 27 april 2021
ma. 3 mei 2021 t/m vr. 14 mei 2021
ma. 24 mei 2021
ma. 26 juli 2021 t/m vr. 3 september 2021

Studiedagen:

ma. 14 september 2020
vr. 27 november 2020
vr. 22 januari 2021
vr. 2 april 2021
ma. 21 juni 2021
Eerder uit op (12.00 of 12.30 uur):
vr. 16 oktober 2020
vr. 18 december 2020
vr. 12 februari 2021
vr. 23 juli 2021
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Verjaardagen
Augustus
Dag
3
3
6
8
11
12
14
19
29

Naam
Suus van Berkel (2010)
Luuk van Breda (2012)
Chayenn van Demen (2016)
Eva de Nobel (2015)
Wout Ykema (2010)
Lisa Spijkers (2012)
Job van den Bergh (2016)
Jurr van Summeren (2015)
Jolijn van Lanen (2010)

Groep
7
4
1-2B
1-2A
7
5
1-2A
1-2A
7

Naam
Tom Hendriks (2008)
Manon van der Meer (2012)
Fleur Marijnissen (2013)
Emma Heurkens (2010)
Siebe van Uden (2010)
Sem van Uden (2010)
Tim Komen (2011)
Jurre de Reus (2013)
Siebe Loeffen (2013)
Feley Dawit Meakele (2012)
Julius Gjergji (2014)
Rens Loozen (2009)

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

September
Dag
2
2
6
10
15
17
19
19
21
22
24
29
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Nieuws uit de groepen:
Groep 4
(informatie uit de Parro app van 24-8-2020)
Beste ouders,
De eerste dag groep, 4 zit erop. Wat zullen de kinderen moe zijn.... er moest vandaag zoveel
gebeuren, voetenbankjes op hoogte, laatjes vullen, regels bespreken, materialen uitdelen,
klassenafspraken bespreken etc. En daarnaast hebben we ook nog gewerkt en geleerd. Kortom,
een drukke dag! Ze gaven gelukkig aan morgen graag terug te komen
.

Groep 7
(informatie uit de Parro app van 24-8-2020)
Zoals ze zeggen: ‘Een goed begin, is het halve werk’! We hebben vandaag een hoop geregeld en
hard gewerkt. Gelukkig was er tussendoor ook tijd om elkaar te leren kennen!
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Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vinden uw
kind en u het leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met
vermelding van de prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan
Linda van der Voet.

Nieuws van derden
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