Schoolbrief september 2021

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de eerste schoolbrief van het schooljaar 2021-2022.
U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website.
Ik wens u veel leesplezier!
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-Mededelingen

Inleiding

-agenda
-mededelingen
De scholen
zijn weer begonnen……………en wij dus ook!
Het was fijn dat we elkaar maandag of later in de week
konden ontmoeten
-agenda en contact konden maken met elkaar.
We hopen-mededelingen
dat iedereen een fijne en goede vakantie heeft
gehad. Dat jullie goed zijn uitgerust en zin hebben in dit
nieuwe schooljaar. Wij hopen met elkaar een fijn, leerzaam
en gezegend schooljaar 2021-2022 te hebben.

Persoonlijk hoop ik, dat we dit schooljaar echt contact
hebben met elkaar, dat u zich gehoord en begrepen voelt.
Schroom niet om contact op te nemen. We vinden het ook
fijn als u tips en tops met ons wilt delen.
Hartelijke groeten,
Marianne van Ravesteij

Opening schooljaar

Afgelopen maandag zijn de kinderen gestart in hun nieuwe
groep. Spannend, maar ook weer fijn om er te zijn. Veel
kinderen hebben er weer zin in! Anderen kijken nog even
de kat uit de boom., maar volgens mij was de eerste dag
voor iedereen positief. Dinsdag morgen hebben we met
elkaar het schooljaar geopend. Het ging over “CONTACT”.
We hebben met elkaar gezongen en geluisterd naar het
bijbelverhaal: ’Eliëzer zoekt een vrouw voor Isaak’.
Abraham stuurt zijn knecht Eliëzer op pad om een vrouw
voor zijn zoon Isaak te zoeken in zijn geboorteland. Eliëzer
vraagt of God hem helpt…..en God helpt! Er is contact! De
komende periode vertellen we de verhalen over Jakob.
Contact is
luisteren, echt
horen, aandacht
hebben voor.. en
dus ook zorgen
voor…en zo
komen we bij
onze afspraken op
school:
-zorg voor jezelf
-zorg voor elkaar
-zorg voor je
omgeving
We mogen weten
dat we niet alles
alleen moeten
doen. God is er
altijd en ook
kunnen we elkaar
helpen, volgens
ons motto:
“Samen met jou!”
Nieuwe leerlingen

We hopen dat het nieuwe schooljaar minder in het teken
zal staan van corona dan het afgelopen jaar. Toch
ontkomen we er op dit moment niet aan hier op
verschillende gebieden rekening mee te houden. Voor een
groot deel blijven de regels rond hygiëne, thuisblijven en
testen zoals ze vóór de zomervakantie waren. Als uw kind
klachten heeft kunt u via de ‘Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
thuisblijven of niet?’ kijken of uw kind naar school kan.
Hieronder nog een korte samenvatting:
-We mogen weer allemaal tegelijk naar school. De kinderen
van groep 1 en 2 worden om 8.20 uur bij het hek bij de
hoofdingang opgehaald. Willen jullie wachten voor de
school, zodat de leerlingen die op de fiets komen, makkelijk
het plein op kunnen. De juffen komen aan het einde van de
dag met de kinderen naar het hek.
-We hebben allemaal
tegelijk pauze.
-Ouders komen alleen
binnen school als dit echt
nodig is en na een
gezondheidscheck.
Enquête
Eind van de week ontvangt u een link voor een enquête, via
het Ouderportaal, over de verkeersveiligheid rondom
school.
Er zijn zorgen over de veiligheid van het verkeer rond onze
school, aan het begin en einde van de schooldag. Wij willen
u vragen om deze korte enquête van Veilig Verkeer
Nederland in te vullen. Hiermee kunnen we kijken of
ouders problemen zien in de omgeving van de school, waar
dat dan is en welke oplossingen er zouden kunnen zijn. Of u
het veilig of onveilig vindt, wij horen graag uw mening.
Als we de reacties binnen hebben, kijken we of het nodig is
om een bijeenkomst te organiseren over de eventuele
verkeersproblemen. U krijgt de uitslagen toegestuurd.
Natuurlijk krijgt u ook te horen wat we met deze informatie
doen.
Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt tot en met
16 september reageren. Graag per gezin de vragenlijst één
keer invullen.

In groep 4 heten we Tiemen van harte welkom. We hopen
dat hij en zijn familie zich snel thuis voelen bij ons op school
en in het dorp.
Jason is gelijk na de vakantie gestart in groep 1. Fijn dat je
er bent!
Afgelopen week zijn ook al drie nieuwe kleuters komen
wennen in groep 1/2. We wensen Luuk, Suze en Julian veel
speel/leerplezier op school!
We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt op onze
school!

Covid-19

Vakanties 2020-2021 en studiedagen

Hieronder de vakanties voor het schooljaar 2021-2022:
Herfstvakantie
ma. 18 okt. t/m vr. 22 okt. 2021
Kerstvakantie
vanaf vr. 24 dec.t/m vr. 7 jan.
2022
Voorjaarsvakantie
ma. 28 febr. t/m vr. 4 maart 2022
Pasen
vr. 15 apr. t/m ma. 18 apr. 2022
Meivakantie
ma. 25 april t/m vr. 6 mei 2022
Hemelvaart
do. 26 mei t/m vr. 27 mei 2022
Pinksteren
ma. 6 juni t/m vr. 10 juni 2022
Zomervakantie
ma. 11 juli. t/m vr. 19 aug. 2022

12-10-2021
13-10-2021
15-10-2021

Afsluiting projectweek ‘Worden wat je wil’
18.30-20.00 uur o.v.b.
Studiedag
Finale ‘Voorleeswedstrijd’

*De buurtsportcoaches van de gemeente Vijfheerenlanden
komen in het kader van de Nationale Sportweek een
sportactiviteit verzorgen op het schoolplein. Alle kinderen
van groep 3 t/m 8 zijn van harte welkom. De kinderen die
hier aan mee willen doen, krijgen om 14.15 uur iets te eten
en te drinken op school.

Mededelingen
•

Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Vrijdag 17 september 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Donderdag 27 januari 2022
Vrijdag 25 februari 2022
Dinsdag 19 april 2022
Donderdag 30 juni 2022

Jaarinfo
Op ons Ouderportaal en de website staat de Jaarplanning
2021-2022. Ook krijgt u de jaarinfo op papier.

Agenda

06-09-2021
09-09-2021
13-09 t/m
01-10-2021
17-09-2021
20-09-2021

29-09-2021
04-10-2021
05-10-2021
05-10-2021

Inloop ouders
Informatieavond? (via weeknieuws)
Kindgesprekken
Studiedag
-Start Projectweken ‘Worden wat je wil’
i.c.m. Kinderboekenweek
-Start voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
*sportactiviteit op het plein voor groep 3
t/m 8 van 14.30-15.15 uur
Start verkoop kinderpostzegels
-Dierendag
-Inloop ouders
-Dag van de leerkracht
-Verjaardagendag leerkrachten
-Welbevindengesprekken groep 1 t/m 8

Zoals het er nu naar uitziet gaat de informatieavond
ook komend schooljaar niet door vanwege Covid 19.
De leerkrachten van uw kind(eren) houden u op de
hoogte van het reilen en zeilen in de groep via het
‘weeknieuws’.
• Zendingsgeld: iedere vrijdag staat er een potje in de
klas waar kinderen het zendingsgeld in kunnen doen.
Ons adoptiekind is er blij mee!
• Vanaf dit jaar spaart iedere klas voor een eigen
adoptiekind.
• Fruitdagen: woensdag en vrijdag.
• Gezonde lunch
We zien dat bijna alle
kinderen een gezonde
lunch bij zich hebben. Als
u uw kind iets extra’s mee
wilt geven, in de
lunchtrommel, denk dan
aan: fruit,
snoeptomaatjes,
komkommer, paprika o.i.d. Kinderen vinden dit erg lekker!
Zou u uw kind ook een theedoek/servet mee willen geven.
Zo blijft de tafel van uw kind namelijk schoon.
In alle groepen gelden dezelfde regels:
-12.00 uur start van de lunchpauze
-theedoek/servet op tafel
-bidden en danken voor en na het eten
-gezonde lunch
-de eerste 10 minuten eten we in stilte (of luisteren we
naar rustige muziek)
-12.15 uur naar buiten
-12.30 uur starten de lessen weer.

