NIEUWSBRIEF DE POORTE 15-05-2020
Ons school is weer gestart..
Daar leek het afgelopen maandag wel even op. Na 8 weken konden de kinderen weer naar
hun eigen klas. Velen zagen hun vriendjes en vriendinnetjes weer sinds lange tijd! Helaas is
het allemaal wel anders dan we gewend zijn: Met halve klassen, een continurooster waarbij
de kinderen niet meer naar huis gaan tussen de middag, afstand houden van elkaar, maar
zeker van de juf of leerkracht… en ouders die niet verder mogen komen dan de schoolpoort
en hun kind op moeten halen op het Whittakerplein. Allemaal strenge regels die horen bij de
RIVM- maatregelen.. Maar in de school is er ook wel wat aangepast. Wij willen u een paar
foto’s laten zien.

EEN KIJKJE IN DE SCHOOL…

Naast de standaard schoonmaakmiddelen ziet u een desinfecteerstation met middelen voor
de schoonmaak en handgel (wordt maar minimaal gebruikt: we geven de voorkeur aan
water en zeep), een kuchscherm tussen leerkracht en leerling, kinderen desinfecteren hun
tafel en de Ipad of laptops. In de onderbouw doen de leerkrachten, onderwijsassistent of
schoonmaakster dat!

AANVULLENDE opmerkingen
Willen jullie er rekening mee houden dat de kinderen ook drinken meenemen voor in de
lunchpauze? Nu wordt vaak de meegebrachte beker gevuld met water...
Ook hanteren we nog steeds de fruitdagen: Woensdag, donderdag en vrijdag, zijn onze
fruitdagen.
Op de Thuiswerkdagen wordt er hard gewerkt aan de Dagtakenkaarten die de kinderen
meekrijgen na hun lesdag, per vak staat precies wat de kinderen dienen te maken. ( gr 3 t/m
8) Wilt u er op toezien dat het gemaakte werk ook weer terug naar school komt? Dan wordt
het werk namelijk nagekeken en besproken. Bedankt!

HOE VERDER NA 20 MEI??
Het is even afwachten op de volgende persconferentie van onze minister-president hoe de
situatie er na 20 mei uit zal komen te zien. Momenteel is er slechts een beleid vastgesteld
tot deze datum. Mocht dit beleid tot 1 juni gehandhaafd worden, dan ziet het schema voor
deze week er als volgt uit:
indeling:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei

Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A

Schooltijden
1 t/m 4
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30-12.00
8.30 -14.30
8.30 -12.00

Schooltijden
5 t/m 8
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 - 12.00
8.30 -14.30
8.30 -14.30

Dit schema is dus onder voorbehoud! Mocht besloten worden dat de scholen weer helemaal
open mogen, dan komt dit schema te vervallen en kunnen alle kinderen gewoon weer alle
dagen naar school.
KISS-AND-RIDE ZONE
Op dit moment is het nog rustig bij deze kiss-and-ride zone.
Veel ouders komen gelukkig te voet of met de fiets. Wanneer
het echter slechter weer wordt of in de toekomst alle
kinderen weer naar school komen zal het zeker drukker
worden en zullen meer mensen gebruik gaan maken van
deze zone, die wij met hulp van de gemeente hebben
kunnen realiseren.
Wij willen de ouders die gebruik maken van deze zone
vragen om hun auto niet langs de kant te parkeren, maar
gewoon voor de poort op de weg stil te staan. U kind hoeft
dan niet helemaal meer over te steken en is snel op het
schoolplein. Achteropkomende auto’s sluiten dan aan in de
rij.

PROFICIAT!

Hiep Hiep Hoera
Wij Feliciteren juf Laura en haar gezin met dit heuglijke nieuws!
In oktober verwachten zij gezinsuitbreiding.
Maar eerst is juf Gioia nog aan de beurt.. Zij verwacht met haar man
gezinsuitbreiding in augustus.
We wensen hen beiden een goede zwangerschap toe.

SCHOOLVAKANTIES 2020-2021
Voor volgend schooljaar staan de vakanties als volgt gepland:
19 t/m 23 oktober 2020: herfstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021: kerstvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021: carnavalsvakantie
5 april 2021: Tweede Paasdag
26 april t/m 7 mei 2021: meivakantie
13 en 14 mei 2021: Hemelvaart
24 mei 2021: Tweede Pinksterdag
26 juli 2021: start zomervakantie

BOEKSELFIE WEDSTRIJD
Er zijn ongelooflijk veel Boekselfies ingezonden, met prachtige
verslagen. Fantastisch dat er zoveel boeken gelezen zijn in deze tijd!
Dat is heel goed nieuws en we hopen natuurlijk dat jullie dit blijven
doen! De jury heeft even de tijd nodig om alles te beoordelen..
maar we komen spoedig met de uitslag! Wie wint het dagje Efteling
met het hele gezin??

SPREEKUUR CJG/corona, opvolger van Charlotte Castenmiller….
In de coronaperiode heeft Charlotte Castenmiller afscheid van ons genomen. Ze heeft een
nieuwe baan gekregen in een andere regio. Inmiddels is haar opvolgster bekend: Wendy den
Haan. Momenteel vinden er geen spreekuren plaats vanuit het CJG. Voor vragen kunt u
echter wel terecht bij Wendy. Zij kan u ook advies geven t.a.v. de maatregelen en de vragen
die u wellicht heeft over het coronavirus. Bezorgde ouders kunnen altijd bij haar terecht!
Wendy den Haan
Jeugdverpleegkundige
GGD West-Brabant
T: 06-30693597
M: w.haan@ggdwestbrabant.nl

INSCHRIJVEN KLEUTERS VOOR SCHOOLJAAR
2020-2021
Om een goede prognose te maken voor het aantal
leerlingen, willen wij in beeld krijgen hoeveel
kleuters er volgend jaar onze school bezoeken.
Heeft u een zoon of dochter die in de periode 1
augustus 2020 tot 1 oktober 2021 vier jaar wordt,
dan is het zeer verstandig om uw kind voor 15 juni
reeds in te schrijven. Hiermee voorkomt u dat uw
kind op de wachtlijst geplaatst wordt.
Inschrijfformulieren vindt u op onze website.
Momenteel kunnen wij geen rondleidingen
verzorgen, maar mogelijk in een later stadium weer
wel!

BELANGRIJKE DATA:
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni

Hemelvaart
Vrije dag ivm Hemelvaart
Tweede Pinksterdag

