Keerkringel nr 1, 20 augustus 2021
Beste ouders en verzorgers,
Er staat weer een heerlijk nieuw schooljaar voor de deur.
Wij hebben er reuze zin in! De tafelopstelling is al
gemaakt en bijna alle spulletjes zijn binnen. We beginnen
dit jaar met een nieuwe rekenmethode. Het is altijd een
feest om de gloednieuwe boeken uit te pakken.
Dit jaar organiseren we wat vaker een ouderbijeenkomst
in de klas. U kunt dan alles goed bekijken en samen met
andere ouders en de leerkracht praten over onderwijs.
Maandag beginnen we op het plein met een kopje
koffie voor ouders. U komt toch ook even langs?
Opening maandag 23 augustus.
Vanaf 8.20 staan alle leerkrachten op het plein met een bordje met daarop hun groep. De kinderen zoeken
de juiste leerkracht op en maken kennis met hun groep. Voor ouders is er ondertussen een tafel met wat
koffie of thee, neem gerust en geniet van hoe de kinderen en leerkrachten elkaar weer ontmoeten na de
vakantie. Denk wel nog aan de 1,5 meter regel die geldt nog steeds.
Om half negen mogen de kinderen groep voor groep door de versierde grote deuren naar binnen. We
denken dat alle kinderen om 8.45 binnen zullen zijn. Als alle kinderen binnen zijn is het ook tijd voor de ouders
om weer naar huis te gaan. Het schooljaar is nu echt weer begonnen.
Agenda augustus/begin september
•
•
•
•
•

Thema groep 4 “waar is het”?
26-8 introductie mediatoren en
grondwet & Start van De
Vreedzame School weken
30-8 schoolfotograaf
7-9 groep 3-4 naar de bieb
6-10 start schoolthema Europa

Ophalen- en brengen
Het brengen en ophalen van de kinderen door ouders blijft buiten.
De kinderen mogen vanaf 8.15 naar binnen, om 8.25 luiden we de bel en moet iedereen naar binnen.
Ouders blijven dan buiten.
De ouders van groep 1-2 mogen weer bij de zijdeur hun kinderen halen en brengen. We zijn in overleg met
de gemeente of we wat tegels in het gras daar mogen leggen zodat niemand vieze voeten krijgt.
Als u een vraag heeft aan de leerkracht van uw kind mag u natuurlijk wel even naar binnen om een
afspraak te maken of korte mededeling te doen. Om 8.30 zijn is er rust op de gang en zijn we klaar om te
beginnen.
Mededelingen:
•
Helaas gaat gymmeester Rick ons op 1 oktober
verlaten. Meester Rick verhuist helemaal naar de
Achterhoek. Dat is echt te ver rijden! Wij vinden het
erg jammer maar wensen hem veel geluk in zijn
nieuwe woonplaats.
•
Juf Karina was op 12 augustus 25 jaar juf en 25 jaar
op de Keerkring!! Ongelofelijk toch? Juf Karina heeft
een mooie kaart van het team en een bos bloemen
gekregen. Op maandag komt Jos Timmermans van
het bestuur even langs om haar in het zonnetje te
zetten.
Vakantiefoto van Linsey van groep 4
Corona maatregelen
Veel maatregelen zijn gelukkig opgeheven maar wij moeten ons nog wel als volwassenen aan de 1,5 meter
regel houden. Als bijlage vindt u de nieuwste beslisboom zodat duidelijk is wanneer uw kind wel of niet naar
school kan- en mag. Mocht u geinteresseerd zijn in het volledige protocol voor PO, kunt u dat opvragen bij
e.smit@aves.nl.
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