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We gaan weer beginnen!!
Beste ouders en kinderen,
Na een heerlijke vakantie zijn we deze week volop bezig geweest om de school weer klaar te maken
om jullie te ontvangen voor een leerzaam en plezierig schooljaar. Wij hebben er weer zin in om
jullie te mogen ontvangen. Geniet van het komende weekend en tot maandag!

Afscheid Inge Huisman
Onze onderwijsassistente Inge Huisman heeft bij de start van het schooljaar een nieuwe baan
aangenomen in de buurt van haar woonplaats. We zullen haar gedrevenheid, positiviteit, kunde en
energie missen. We begrijpen haar keuze en wensen haar heel veel plezier en succes in haar
nieuwe baan.

Van harte welkom nieuwe kinderen
In groep 1/2A (Waterlelies) verwelkomen we Norah, Batuhan, Roos, Ayvén, Fedde, Yara, Iacovos,
Fabiënne en Lars. In groep 1/2B (Fluitenkruid) Olivier, Kevin, Fleur en Gaya. In groep 1/2C
(Dotterbloem) is Jayvie nieuw. Daarnaast zijn Sara in groep 6 en Tessa in groep 8 nieuw dit
schooljaar. We wensen jullie leerzame jaren en bovenal veel plezier.

Welkom collega’s
Voor de zomer hebben we Marja Sopacua aangenomen die grotendeels de taken als
onderwijsassistente van Inge gaat overnemen. We zijn zeer ingenomen dat ze ons team komt
versterken.
Naast Marja komen er dit schooljaar 3 hele goede LIO stagiaires binnen de school werken. Een LIO
stagiaire is bijna klaar met de opleiding. Ze starten samen met de leerkracht de groep op en nemen
vervolgens de groep een half jaar onder hun hoede met de leerkracht als coach. Judith van Aalsum
zal starten in groep 7 en Geke Franken in groep 6. In de tweede helft van het schooljaar start
Marleen Hut.

Start volgende week
De samenleving gaat langzaam aan weer open en dat heeft gevolgen voor de school. Ouders
kunnen hun kinderen helaas nog niet de school inbrengen, maar voor ouders van nieuwe kinderen
maken we een uitzondering. Deze ouders kunnen hun kind de eerste dag naar binnen brengen. Bij
voorkeur één van beide ouders met mondkap voor en op 1,5 meter van andere volwassenen om
vervolgens weer naar buiten te gaan.
Het brengen en halen gaat nog steeds op dezelfde wijze als voor de zomervakantie.
Eendaagse evenementen mogen weer voor iedereen. Dat betekent dat schoolreizen en kampen
kunnen en mogen, want kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Volwassenen die
meegaan houden wel 1,5 meter afstand van elkaar.
De leerplicht en ook wij verwachten alle kinderen weer op school, tenzij een leerling in de risico
groep valt en niet-immuun is of een ouder heeft in dezelfde situatie.
Mocht uw kind klachten hebben, dan verwijzen we u naar de beslisboom (bijlage).

Trakteren
Beste ouders we begrijpen dat een verjaardag van uw kind en zeker in een periode van corona heel
bijzonder is. We zien in diezelfde periode dat de traktatie van de kinderen steeds uitbundiger
worden. Dat is voor ons en de kinderen niet nodig. Iets lekkers gezond of iets minder gezond is
meer dan genoeg. Meer is niet altijd beter. Uw kind geniet vooral van de aandacht die in de groep
aan de verjaardag wordt geschonken.
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We hebben besloten dat de kinderen net als in de afgelopen periode alleen in de eigen groep
trakteren en hun kaart mogen neerleggen in de personeelskamer. Eventueel voorzien van iets
lekkers voor het team, maar dat is zeker niet noodzakelijk. I.p.v. een traktatie voor de teamleden
mag u ook een bijdrage doen in de pot voor een goed doel. We zorgen ervoor dat op beide locaties
een spaarpot aanwezig is en we zullen met de leerlingenraad het goede doel overleggen.

Herhaling: Vakantie- margedagen 2021-2022
Vakantiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie 2022
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2022
Margedagen
Maandag 6 september 2021
Vrijdag 8 oktober
Vrijdag 24 december
Vrijdag 4 februari 2022
Maandag 28 februari
Donderdagmiddag 14 april
Vrijdag 17 juni
Woensdag 29 juni

18 t/m 22 oktober 2021
Vrijdag 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
21 februari t/m 25 februari
15 april
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m vrijdag 27 augustus

Scholing doorgaande lijn van peuter t/m groep 8
VCOG studiedag
Compensatie dag na de kerstviering
o.a. Rapportfolio’s schrijven
Doorgaande lijn IKC en tussenevaluatie
schoolontwikkeling en opbrengsten
Kinderen vrij vanaf 12 uur
Rietzee Zomerfestival. Slotfeest als afsluiting
schooljaar.
Eindevaluatie schoolontwikkeling en opbrengsten.
Rapportfolio’s schrijven.

De schoolbibliotheek aan de Slenk krijgt steeds meer vorm en zal binnenkort volledig functioneren.
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