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Beste ouders/verzorgers,
Over drie dagen is het zover. Dan begint het nieuwe schooljaar. Ik hoop van harte dat jullie
allemaal voldoende uitgerust en gezond zijn en dat de kinderen staan te trappelen om weer
naar school te mogen.
Wij wel in ieder geval!
Gisteren hebben we onze eerste vergadering gehad en zijn alle puntjes op de i gezet.
Helaas zijn we nog niet van het virus af en zijn er nog de nodige beperkende maatregelen.
Deze leest u verderop in deze brief en de directeur-bestuurder van Scala, Henk van der Pas
zal daar ook nog een aparte mail over sturen.
Dit schooljaar staat voor een groot deel in het teken van ons 10 jaar bestaan. We hadden
een hele feestweek in de planning, maar daar zien we van af. De activiteiten hebben we nu
verspreid over het schooljaar. Hopelijk zal dat de pret niet drukken. Ik wens alle kinderen,
teamleden en ouders een fijn schooljaar. We staan te popelen om jullie te ontvangen
Covid Protocol
Kort voor de vakantie hebben jullie een nieuw protocol gekregen voor na de vakantie. Deze
zal later vandaag ook nog door Henk van der Pas verspreid worden.
Een aantal zaken wil ik er nog even uitlichten:
-

-

-

-

-

De school draait tot januari 2021 een continurooster. Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag (gr 5 t/m 8) tot 14.15 uur
Woensdag tot 12.30 uur.
Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.
Ouders zijn maar beperkt welkom in het schoolgebouw. Net als voor de vakantie kunt u bij
de poort afscheid nemen van uw kind. De kinderen mogen dan gelijk doorlopen naar binnen.
Ouders zijn wel welkom op verzoek van school. Bijvoorbeeld voor gesprekken. Hierbij geldt
uiteraard dat we geen handen schudden en dat we 1,5 meter afstand bewaren.
De groepen 7 en 8 maken nog gebruik van de hoofdingang van de school. Daar kunnen ze
ook eventueel hun fiets plaatsen.
Na school vragen wij u te wachten buiten de poort, op de eerder afgesproken plaats. Alleen
voor groep 1/2 b (Anneke) is deze veranderd. De ouders kunnen gewoon bij de poort
wachten, waarbij we vragen aan de ouders om verspreid van elkaar te wachten (bv 1/2 a
links van de poort en 1/2b rechts van de poort). Hierin vragen wij echt uw medewerking.
We mogen weer trakteren met de verjaardag, maar wel met twee duidelijke afspraken
hierover:
De traktatie is voorverpakt (dus geen eigen, creatieve traktaties, hoe leuk wij die ook vinden)
Er wordt niet rondgegaan langs de klassen.
Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud. Ze gaan door mits het protocol het
toestaat en wij er ons veilig bij voelen.
Het luizen pluizen gaat voorlopig ook niet door. We vragen u nadrukkelijk uw eigen kinderen
thuis te checken.

Kennismakingsgesprekken en AVG
Vanaf maandag 24 augustus om 18.00 uur kunt u zich, via social schools, inschrijven voor de
welkomgesprekken. Hierbij geldt dat u welkom bent in de school, maar wel graag de covid
richtlijnen in acht nemen. Mocht u klachten hebben moet u het gesprek verzetten.
Binnen social schools heeft u nu ook de mogelijkheid om aan te geven of uw kind op foto’s
en/of video mag staan. U kunt hierbij voor verschillende media een keuze maken. Wilt u dat
aub in orde maken?
Personele zaken
Ook dit schooljaar zijn er weer wat nieuwe gezichten op school:
Juf Annelies Bruinsma staat op donderdag en vrijdag voor groep 6.
Op woensdag heeft zij diverse taken buiten de groep.
Juf Tessa de Wilde is op maandag en vrijdag aanwezig als vervanger van juf Femke. Op
maandag draait zij groep 5 en op vrijdag groep 7.
Op school zijn twee vertrouwenspersonen waar kinderen, collega’s en ouders terecht
kunnen. Voorheen waren dat Anneke en Annette, maar voor komend schooljaar zijn dat
Sylvia en Joyce. Binnenkort gaan zij in de klassen vertellen wat ze doen en waarvoor de
kinderen bij hen terecht kunnen.
Wij gaan weer naar school!
Graag even aandacht voor het volgende.
Rondom de school is het (altijd) erg druk en vaak onoverzichtelijk en zelfs onveilig tijdens het
brengen en halen van uw kind(eren). Teveel auto’s die geparkeerd staan in de straat direct
aan de uitgangen van de
school!!!
Daar willen we verandering in aanbrengen. Aan u vragen we (met klem) om, als het kan te
voet of te fiets naar school te komen. Bent u van uw auto afhankelijk dan vragen we om uw
auto een klein stukje van de school te willen parkeren in de buurt. Er zijn volop
parkeerplaatsen waar dit veilig kan. Het laatste stukje kunt u dan lopen naar de school. De
straat rondom de school zouden we het liefst autovrij willen houden om zo meer veiligheid
te creëren. Dit voor veiligheid van uw en andermans kinderen.
Wij bedanken u alvast voor uw hulp en bereidwilligheid!
Ook met de kinderen op school besteden we aandacht aan hoe ze deel kunnen en moeten
nemen in het verkeer. Naast de verkeerslessen in de groep zullen er ook nog andere
activiteiten plaats vinden dit schooljaar. Hierover zullen we u natuurlijk tijdig informeren
via Social Scools.
Met vr. gr. de verkeerscommissie.
What’s new?
Ieder schooljaar hebben we weer wat nieuwe speerpunten of nieuwe methodes.
Dit schooljaar zijn dat:
4x wijzer: We werkten altijd al thematisch voor wat betreft de wereldoriënterende zaken,
maar daar gaan we vanaf dit jaar nog meer handen en voeten aan geven. We hebben hier al
wat mee geoefend en we zijn er razend enthousiast over

Pluspunt 4: een update van onze rekenmethode. Hierbij zit ook voor de groepen 6 t/m 8 de
digitale verwerking, dus dat gaat niet meer via snappet
Plusklas: Extra uitdaging voor de kinderen die dat nodig hebben. De leerlingen worden door
Karlijn en de leerkrachten geselecteerd en de leerkracht neemt hierover contact op met de
ouders. Juf Marloes en Juf Annemieke gaan zich, samen met een externe deskundige,
hiermee bezig houden.
Komende activiteiten
maandag 24 augustus
maandag 24 augustus, 18.00 uur:
31 augustus – 11 september:
maandag 7 september:
maandag 7 september:
maandag 7 september, 19.00 uur:
maandag 14 september:
woensdag 16 september
donderdag 17 en vrijdag 18 sept:
Maandag 21 september:

Weer naar school
inschrijven welkomgesprekken
Welkomgesprekken
Start Wecycle
Schoolfotograaf
MR vergadering
Ledenvergadering OV (digitaal)
Start 10 jaar JongLeren, Engelse dag
Groep 1/2 vrij
Schoolreis (onder voorbehoud)

Tot zover deze 1e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ik wens jullie allemaal een fijne schooljaar toe!!
Volgende nieuwsbrief: 25 september
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

