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24-08: Start thema 1: Europa
24-08: Algemene informatie avond
31-08 t/m 3-09 Startgesprekken
Afspraken bij het in en uitgaan van de school
Ventileren.. dus een dikke trui mee.

Thema 1. Europa
We hadden zulke leuke plannen voor dit thema aan het begin van het schooljaar!
Een grote gezamenlijke opening van het eerste project met alle ouders op het plein.
Een proeverij voor ouders bijvoorbeeld met hapjes uit allerlei landen en coöperatieve
werkvormen om elkaar te leren kennen. We gaan het echter allemaal nu NIET doen, want met
zoveel volwassenen bij elkaar is het risico van besmetting met Corona te groot. We hopen op
betere tijden en halen het dan in.
Maar.. met de kinderen gaan we natuurlijk wel hard werken aan dit leuke thema. Er zijn al
verschillende gastlessen afgesproken en tja, die proeverij van hapjes doen we dan maar met de
kids :-)
Algemene informatie avond
Maandag 24 augustus bent u van harte welkom in de klas van uw kind(eren) op de algemene
informatie avond. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht over het reilen en zeilen in de groep,
regels en afspraken en wat er het komende schooljaar op het programma staat. Deze
informatie krijgt u ook schriftelijk bij het startgesprek met de leerkracht, zodat u het nog eens
rustig na kunt lezen. De informatieavond is alleen bedoeld om u bij te praten over algemene
zaken die de groep betreffen en niet om met de leerkracht over uw kind in gesprek te gaan.
Daarvoor zijn de startgesprekken bedoeld die een week later zullen worden gepland.
U kunt zich nog opgeven via de mail die u afgelopen week heeft ontvangen.
Let op: om de 1,5 mtr afstand tussen volwassenen te kunnen garanderen is er per kind plaats
voor 1 ouder!
Rooster:
Van 19.00 tot 19.30 uur kunnen de ouders van groep 1/2 via de voordeur naar binnen en de
ouders van groep 3/4 via de deur op de speelplaats. Via dezelfde deur mag u de school weer
verlaten.
Van 19.45 tot 20.15 uur zijn de ouders van groep 5/6A en 5/6B welkom om via de hoofdingang
naar binnen te komen en een plaatsje in de aula te zoeken. De leerkrachten van de groepen
5/6A en 5/6B doen de avond samen.
De ouders van groep 7/8 worden in het lokaal van groep 3/4 verwacht. In verband met de grote
belangstelling past u nl. niet (met gepaste afstand) in het lokaal van Desiree. Uw “route” is via
de speelplaats, langs de schuur, naar de toegangsdeur aan uw rechterhand. (dus niet de aula-

deur nemen, want daar zitten de ouders van groep 5/6A en 5/6B!). Na afloop graag ook weer
via dezelfde deur naar buiten.
Startgesprekken
Maandagmiddag en -avond, 31-08 en donderdagmiddag 3-09 organiseren we de
startgesprekken. Tijdens het startgesprek kunt u tips en tops uitwisselen met de leerkracht over
uw kind, afspraken maken en evt. vragen stellen over het programma. Het startgesprek is ook
geschikt om wederzijds verwachtingen uit te spreken m.b.t. het onderwijs en de samenwerking.
Tijdens deze gesprekken zijn ook de kinderen vanaf groep 5 welkom.
U ontvangt volgende week een mail waarin u kunt aangeven op welke dag(en) u kunt en ook of
u graag op de middag of de avond wilt komen. Wij maken vervolgens de indeling.
De ouders van groep 3/4 kunnen ook voor vrijdag 4-09 kiezen.
Zowel voor de Algemene ouderavond, als voor de startgesprekken zijn we verplicht om triage te
doen en te registreren welke volwassenen in school zijn geweest. Hiervoor is een kort formulier
gemaakt. U kunt dat ‘s avonds even invullen. Neemt u er een pen voor mee?
Afspraken bij het in- en uitgaan van de school
Zoals afgesproken hanteren we tot nader order aangepaste schooltijden voor de verschillende
groepen en gaan de leerlingen via verschillende deuren naar binnen en naar buiten. Hierdoor
komen er niet teveel volwassenen tegelijk, te dicht bij elkaar rond de school. Het betekent ook
dat u soms even moet wachten als u bijv. een kind in groep 5/6 heeft, die tussen 8.20 en
8.30 uur verwacht wordt en een kind in groep 1/2 of 3/4 die vanaf 8.35 uur de school pas in
mag. Dat is misschien vervelend, maar ik wil u toch vragen om even geduld te hebben en niet
alvast uw kind naar binnen te sturen. Ook het schoolplein willen we voorlopig alleen voor de
kinderen en de leerkrachten reserveren. Alvast bedankt!
Ventileren .. en dus een dikke trui mee.
Er is in de afgelopen weken veel te doen geweest over de aerosolen, die wellicht een grotere
rol spelen bij de verspreiding van het virus dan eerst gedacht. Ook over ventilatiesystemen in
scholen is op het moment veel discussie. Over dat laatste kan ik kort zijn: wij hebben geen
ventilatiesysteem... We zetten gewoon de ramen en de deuren open.
Door het heerlijke zomerweer is dat natuurlijk helemaal geen probleem, maar het gaat ook
herfst en winter worden. Toch willen we ook dan goed blijven ventileren. Dat betekent dat het
misschien kouder gaat worden in de lokalen dan de kinderen gewend zijn. “Frisser” dus in beide
betekenissen van het woord! Wilt u daarom zorgen voor een vest, trainingsjack of trui die op
school kan blijven en die uw kind aan kan trekken wanneer de klas gelucht is of wanneer de
ramen open staan omdat het te benauwd dreigt te worden.
Ingrid Poelstra

