
Start schooljaar

We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een welverdiende vakantie. De teamleden hebben

afgelopen week hard gewerkt om de school in te richten voor de nieuwe groepen en met elkaar

overlegd om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn klaar voor het nieuwe schooljaar.

Maandag 23 augustus start school weer. De kinderen zijn dagelijks vanaf 8.15 uur welkom in school.

Om 8.25 uur starten wij met de lessen en worden de kinderen in de klas verwacht.

Tot maandag!

Kennismakingsgesprekken

In de eerste 3 weken voeren de leerkrachten kennismakingsgesprekken met u als ouder én met uw

kind. Doel van het gesprek is een goede start te maken, positief contact op te bouwen voor een goede

samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht.

Hoe het met uw kind in de groep gaat, kan pas in een volgend gesprek worden besproken. Tijdens het

komende gesprek maken jullie kennis met elkaar en spreken jullie verwachtingen uit voor het komende

schooljaar. Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde komen:

- De beleving van uw kind over school. Gaat uw kind graag naar school? Wat vindt hij/zij leuk om

te doen, wat vindt hij/zij minder leuk?

- Omstandigheden en behoeften. Zijn er omstandigheden die voor de leerkracht belangrijk zijn

om te weten? Deze kunnen betrekking hebben op thuis of school. Welke behoeften heeft uw

kind, hoe kunnen wij hier op school rekening mee houden?

- Wat heeft u als ouder nodig van de leerkracht? Wat verwacht u van haar? Wat verwacht de

leerkracht van u als ouder?

Vorig schooljaar hebben wij gemerkt dat een aantal kinderen afwezig was tijdens het

kennismakingsgesprek. Om de samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht te bevorderen is het

essentieel dat uw kind bij het kennismakingsgesprek aanwezig is. We verzoeken u daarom bij het

plannen van een gesprek rekening te houden met evt. (sport)activiteiten van uw kind. U kunt zich via

Kwieb inschrijven vanaf vrijdag 20 augustus 19.00 uur.

Er zijn geen vaste gespreksmomenten in het schooljaar, zodat de gesprekken aansluiten bij de behoefte

van u als ouder en de leerkracht. De vervolggesprekken bepaalt u zelf in afstemming met de

leerkrachten.

Wilt u zaken met de leerkracht bespreken waarbij het niet wenselijk is dat uw kind bij het gesprek

aanwezig is, dan vragen wij u om nog een aanvullende afspraak met de leerkracht te maken. U kunt dit

aangeven aan het eind van het kennismakingsgesprek of via de topic in Kwieb.



Coronamaatregelen

De PO-raad geeft richtlijnen voor het basisonderwijs omtrent de coronamaatregelen. De start van het

schooljaar kent nog een aantal aanpassingen.

Helaas kunnen wij u als ouder nog niet verwelkomen in school zolang de 1,5 meter regel van kracht is.

Dit betekent dat u als ouder uw kind brengt en haalt bij de poort van het schoolplein. De

kleuterleerkrachten wachten de kinderen ‘s morgens op het plein op en gaan samen met de kinderen

naar binnen. De kinderen uit groep 3 t/m 8 gaan via de hoofdingang zelfstandig naar binnen. De

kennismakingsgesprekken vinden wel plaats op school. Er is dan voldoende mogelijkheid om 1,5 meter

afstand te houden.

Kinderen met verkoudheidsklachten mogen naar school. Wanneer zij klachten ontwikkelen als hoesten,

benauwdheid en/of koorts, moeten zij thuisblijven. Advies is om in die gevallen te testen, bij negatieve

test mogen de kinderen weer naar school. Doordat kinderen in het basisonderwijs nog niet

gevaccineerd zijn, zal de groep bij een besmetting in quarantaine moeten.

Meer informatie over het wel/niet naar school gaan bij klachten of contact met een persoon met

corona, vindt u in de beslisboom in de bijlage. Bij twijfel kunt u altijd even telefonisch met ons

overleggen.

Vakleerkracht techniek en technology

Komend schooljaar krijgen de kinderen les van meerdere vakdocenten. De gymlessen worden door juf

Marjolein en meester Remy van Sportservice gecontinueerd. Nieuw zijn de lessen techniek en

technology door Junior IOT voor groep 3 t/m 8.

Meester Tijl gaat tijdens deze lessen via thema’s met de kinderen aan de slag. Zo wordt er onder

andere gewerkt met een soldeerwerkplaats, 3D-ontwerpen, 3D-printen en lasersnijden. De kinderen

krijgen elke twee weken een les van 50 minuten in een groepje van maximaal 15 kinderen. De ene

week komt de ene helft van de groep aan de beurt, de andere week de andere helft.

We hopen dat de kinderen veel plezier beleven aan de lessen en meer uitgedaagd worden op het

gebied van techniek en technology. Via de ouderapp en de website zullen wij u op de hoogte houden

van het aanbod in de lessen.

Jaarkatern

In de bijlage vindt u het jaarkatern van schooljaar 2021-2022. Het jaarkatern is een aanvulling op de

schoolgids. Het bevat praktische informatie voor komend schooljaar. In het jaarkatern vindt u ook de

gymroosters.



Kinderkoor


