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We zijn weer van start!
Afgelopen week zijn we weer gestart, dat was voor
iedereen weer even wennen. Maar ondanks alle
nieuwe regels, verliep dit erg goed.
Het is heerlijk om iedereen weer te zien, fijn om
samen te spelen, samen te werken, lekker kletsen met
kinderen van school en met de juf of meester.
Natuurlijk zijn er best wat dingen die nog niet zo
handig zijn, maar we proberen dit op te lossen of er
het beste uit te halen, het blijven bijzondere tijden.
We hopen natuurlijk dat dit alles van tijdelijke aard zal
zijn, we kunnen niet wachten totdat we iedereen weer
elke dag op school zien!
School- en thuiswerken
Het aansturen van de thuiswerkgroep is minder makkelijk, we zijn ondertussen namelijk ook
actief in de klas. We proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
We geven de weektaak van volgende week deze week mee aan de kinderen, op maandag
en dinsdag leggen we de taken wat verder uit.

Het is de bedoeling dat de kinderen de weektaak (en eventueel hun Snappet chromebook)
mee naar school nemen wanneer ze een lesdag op school hebben.
HVO en GVO
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht
hun levensbeschouwelijke achtergrond. Wij schenken aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op
diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en
blijven hierin als openbare school neutraal.
Ook het volgende schooljaar bieden we verschillende stromingen aan binnen het
vormingsonderwijs Het afgelopen jaar heeft uw kind één van deze twee vakken gevolgd op
onze school, ook voor volgend schooljaar hebben we uw zoon/dochter ingedeeld in de
eerder opgegeven keuze. Wanneer u voor komend schooljaar een andere keuze wil maken
voor het volgen van het vormingsonderwijs, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw
kind.

Voorschoolse en naschoolse opvang
Kinderen die gebruik maken van de voor/naschoolse opvang, kunnen worden gebracht of
gehaald via de hoofdingang van de school. De medewerker van Kibeo zal de deur openen
en de kinderen binnen laten. Bij het ophalen willen we ook vragen u buiten te wachten. Ook
dan zal de medewerker van Kibeo er voor zorgen dat uw kind naar buiten komt. Ook bij het
halen en brengen bij VSO/NSO dus geen ouders in de school.

Gezonde pauzehap en lunch
Als school schrijven wij ons elk jaar in voor het EU
schoolfruit om gezond gedrag te bevorderen. We
vinden het dan ook belangrijk dat kinderen bij de
pauze van 10 uur en de lunch zo veel mogelijk
gezond eten mee krijgen.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen. Op deze dagen hebben we
allemaal een gezonde pauzehap bij ons. Groenten of fruit nemen we dan mee, dus geen
koeken.
We merken ook dat kinderen soms een snoepje mee krijgen in hun lunch box. Wij willen u
vragen dit in te ruilen voor iets gezonds.
Heel veel kinderen hadden deze week al een theedoek meegenomen, i.v.m. hygiëne en het
morsen leggen we deze op tafel wanneer we gaan eten. We hopen dat de andere kinderen
deze volgende week ook bij zich hebben.

