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OUD PAPIER
Er is een regeling voor het oudpapier in juni die u in de andere bijlage kunt
lezen.

VRIJ I.V.M. PINKSTEREN

Agenda
juni
Maandag 1 juni
vrij i.v.m. Pinksteren

1 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren.

MAATREGELEN CORONA VANAF 8 JUNI
Yes, 8 juni mogen we weer met alle kinderen samen naar school!
U begrijpt dat we dit alleen met bepaalde maatregelen kunnen doen.
Alle maatregelen die tot nu toe golden blijven verder bestaan. Dus de ingangen blijven hetzelfde en tot aan de zomervakantie mogen ouders niet
in school of op het plein, enz.
Aanpassingen:
- Er hoeft geen materiaal meer te worden meegenomen van huis
naar school en andersom.
- Schoolzwemmen gaat dit schooljaar niet meer door
- Gymlessen zullen buiten plaats vinden, dus bij slecht weer geen
gym. Er kan niet gedoucht worden.
- Het traktatie-beleid willen we versoepelen. Kinderen mogen in hun
eigen klas trakteren, maar ze mogen niet langs de andere klassen.
Als er kinderen die jarig zijn geweest toch nog graag willen trakteren mag dat. Stem dat dan even met de leerkracht af, zodat er tijd
voor vrij gemaakt kan worden.
Het officiële protocol van de po-raad is nog niet klaar. Het zou dus kunnen
dat er nog iets veranderd wordt, maar daar gaan we eigenlijk niet van uit.

LAPTOPS EN TABLETS
We zouden graag de laptops en tablets die van school zijn in de week van
8 juni weer terug op school willen hebben. Mochten er programma’s op
gedownload zijn die niets met school te maken hebben, wilt u die dan verwijderen?

KENNISMAKEN NIEUWE LEERKRACHT
Dinsdagmiddag 16 juni gaan alle leerlingen kennismaken met de leerkracht van volgend schooljaar.

WELKOM EN VEEL SUCCES!
We heten Sacha (groep 7) en Robin (groep 6) van harte welkom op school
en wensen hen een fijne Gijminktijd!

Zaterdag 6 juni
Oudpapier
Zie nadere informatie
in bijlage
Maandag 8 juni
Alle leerlingen de hele
dag naar school.
Dinsdagmiddag 16
juni
Kennismaken nieuwe
leerkracht
Woensdag 24 juni
Groep 1 t/m 7
rapport mee
Donderdag 25 juni
De nacht van 8
Maandag 29 juni
vrij i.v.m. een
studiedag
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RAPPORT MEE
Dinsdag 23 juni krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 het rapport mee.
Dit is 2 weken later dan oorspronkelijk gepland.
Op dit rapport zullen leerkrachten Snappet gegevens invullen.
De Cito rekenen en spelling worden op school gemaakt. Ook deze gegevens worden ingevuld. Verder zullen de leerkrachten de gegevens invullen
die ze nu kunnen invullen, het is en blijft een coronatijdrapport.
Groep 8 krijgt het rapport bij het afscheid.

CONTACTAVONDEN
Hoe de gegevens van het rapport te beoordelen zijn, weet u waarschijnlijk
op dit moment beter dan de leerkracht. U weet bijvoorbeeld of ze zelfstandig konden werken of ze veel hulp nodig hadden.
Er is deze keer geen contactavond, ook omdat er geen ouders in school
mogen worden toegelaten.
Leerkrachten zullen telefonisch afspraken maken met ouders die zij nog
willen spreken en mocht u na het ontvangen van het rapport nog vragen
hebt, kunt u dit via Parro laten weten.

DE NACHT VAN 8
In deze coronatijd loopt alles anders, zo ook het afscheid van groep 8.
Daarom hebben we dit jaar een speciale Nacht van 8 in het leven geroepen. Een nacht om niet te vergeten.
Groep 8 wordt donderdagavond 25 juni om 20.00 uur op school verwacht. Zij zullen de volgende 12 uur veel leuke dingen doen in school. (Van
slapen zal niet veel komen).
Vrijdagmorgen om 8 uur gaan ze naar huis en hebben dan die dag vrij om
lekker bij te kunnen slapen.
Ouders van de leerlingen van groep 7 uit groep 7/8 willen we vragen of
hun kinderen die vrijdag (26 juni) nog een dag thuis zouden kunnen werken. Juf Joanneke en juf Mariska zullen na zo’n nacht waarschijnlijk niet zo
goed les kunnen geven. Mocht dit niet kunnen, geef dat dan a.u.b. door op
school zodat we iets kunnen regelen.

STUDIEDAG
Alle leerlingen hebben maandag 29 juni vrij i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten.

AFSCHEID GROEP 8
Het afscheid van groep 8 kunnen we op dit moment nog niet goed plannen. Omdat de maatregelen op 1 juli misschien weer versoepelen hopen
we dat er misschien een mogelijkheid komt dit met ouders te vieren, maar
we willen geen coronaregels overtreden.

Wij
feliciteren!
1 juni
Leen
Juf Tanja
2 juni
Mart
11 juni
Emy
14 juni
Fay
15 juni
Lindsey
18 juni
Reina
Deon
18 juni
Lotte
20 juni
Ian
Liz
23 juni
Lasse
29 juni
Ruben
Vigo
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We wachten met deze voorbereidingen dus nog af. U hoort van ons.

PRIVACY
Alle leerlingen krijgen een brief mee, waarin u aan kunt geven of er wel of geen foto’s geplaatst mogen worden
van uw kind en of adres en telefoonnummer vermeld mogen worden in de jaargids.
Als de brief niet ingeleverd wordt, gaan we er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s en
dat de gegevens in de brief kloppen.

SCHOOLJAAR 2020-2021
De groepsindeling is bijna rond, maar we kunnen nu nog geen groepsindeling bekend maken. Zodra dit definitief is, zullen we u in een extra mail informeren.

