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Inleiding
We genieten nog van een paar mooie dagen, maar
de zomervakantie loopt op een eind. Het is
september, we gaan weer beginnen. Hopelijk hebben
jullie kunnen genieten van een fijne vakantie. We
kijken uit naar een leerzaam en fijn schooljaar en we
hopen van harte dat het een jaar wordt met minder
beperkingen en onderbrekingen. Op 14 september
ontvangt u een uitgebreide nieuwsbrief. Nu volstaan
we met een kort(er) bericht over het brengen en
halen en de eerste activiteiten die gepland staan.

Brengen en halen van de kinderen
We hebben in het onderwijs nog steeds met
coronamaatregelen te maken, in grote lijnen dezelfde
als voor de vakantie. Maar waar het mogelijk is, gaan
we terug naar normaal, in het belang van de kinderen
en het onderwijs. Dat betekent niet altijd ‘terug naar
het oude’.
De kinderen van groep 1&2 mogen maandag in de
klas gebracht worden. Vanaf dinsdag mogen ze weer
bij het hekje bij het kleuterplein afgezet worden. Juf
Sjoukje en juf Mieke zullen ze daar opwachten. We
blijven dit doen omdat we merken dat het afscheid
nemen voor de kinderen op deze manier makkelijk en
soepel verloopt. Natuurlijk snappen wij dat het voor u
ook leuk is om in de klas van uw kind te kijken.
Daarom krijgt u regelmatig via Parro een uitnodiging
om even mee naar binnen te lopen. Dit zal
waarschijnlijk steeds plaatsvinden als er een thema
wordt afgesloten.
Zit uw kind in groep 3 t/m 8 en wilt u wat tegen de
juf of meester zeggen, dan mag u altijd even naar
binnen lopen. Daarnaast zullen de juffen en de
meester van groep 3 t/m 8 elke morgen op het
schoolplein staan.
Na het desinfecteren van de handen mogen de
kinderen van groep 5 t/m 8 rustig naar binnen lopen.

De kinderen van groep 3&4 wachten bij de meester
en lopen gezamenlijk naar binnen. Er wordt dus voor
schooltijd niet meer gespeeld op het plein. Dit is een
verandering die we er in willen houden. We merken
namelijk dat kinderen op deze manier veel rustiger
binnen komen en dit is plezierig voor het begin van
de schooldag.
Daarom is het fijn als kinderen niet te vroeg naar
school komen. Vanaf 8.20 uur zijn de leerkrachten op
het schoolplein. Eerder komen is dus niet handig.

Informatiebrief of -avond
Vorige jaar hebben alle kinderen een brief
meegekregen met alle belangrijke groepsinformatie
voor het betreffende schooljaar. Voor de meeste
groepen was dit een goed alternatief voor de, tot dan
toe gebruikelijke, informatieavond. Daarom krijgen
de kinderen op woensdag 22 september een
informatiebrief mee.
Voor de ouders met kinderen in groep 3 en groep 8
maken we een uitzondering. Deze ouders willen we
wel uitnodigen voor een informatieavond op dinsdag
21 september van 19.00 tot 20.00 uur op school.

Startgesprekken
De startgesprekken staan gepland op dinsdag 21
september. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld
voor ouders waarvan het kind voor het eerst bij een
nieuwe juf of meester zit. Zit uw kind voor het tweede
jaar bij de leerkracht dan mag u het startgesprek
voorbij laten gaan. In de week van 13 september
krijgt u via Parro een verzoek om de gespreksplanner
in te vullen.
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Speciaal voor ouders met kinderen
op de voorschool
Voor de zomervakantie hebben we afscheid
genomen van juf Yvonne. Zij heeft een baan
aangenomen op een andere school. Voorlopig zal juf
Lenny op woensdag en donderdag de groep gaan
draaien. Juf Lenny heeft tot vorige jaar al vele jaren
op onze voorschool gewerkt. We vinden het fijn dat
ze weer ‘even’ terug is.

Nieuwe leerling
In groep 8 verwelkomen we maandag een nieuwe
leerling: Pim Kuijntjes woont in Bruchem en komt
naar onze school. Pim, welkom en we hopen dat je
het snel naar je zin hebt op onze school.

Bibliotheekboeken ruilen
Dit jaar gaan we de bibliotheekboeken op maandag
wisselen (dus niet meer op vrijdag!)
Komende maandag mogen de kinderen van groep 3
t/m 8 alle boeken weer meebrengen. De kinderen van
groep 1&2 mogen maandag 13 september voor de
eerste keer hun boek omruilen.

Tot maandag!
Dit was de belangrijkste informatie voor dit moment.
Dit jaar komt er geen jaarkalender meer. Vanaf eind
volgende week zullen we de jaarplanning in de
agenda in Parro zetten. De oudste kinderen van het
gezin krijgen volgende week ook het psalm- en
Bijbelrooster mee.
We wensen u allemaal een goed weekend en hopen
de kinderen maandag weer te ontmoeten voor een:

Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

PCB DE RANK

