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Algemeen nieuws
Ouderbetrokkenheid/GLANS/PBS
Startgesprekken
Wat fijn dat we elkaar ‘face to face’ hebben
kunnen spreken. Het
team heeft genoten
van de gesprekken en
er zijn mooie
afspraken gemaakt
om het schooljaar
voor iedereen weer
succesvol te laten verlopen.
Huisbezoeken groep 1, groep 5 en nieuwe
leerlingen
De huisbezoeken gaan voorlopig niet door.
Inloop en -infobijeenkomsten
De inloopmiddagen gaan ook nog niet door.
Datzelfde geldt voor de infobijeenkomsten die
we altijd aan het begin van het schooljaar
plannen. U krijgt zo spoedig mogelijk per
jaargroep een infoblad.

Het eerste VIER X WIJZER thema: ‘de groep
een groep’ is afgesloten. Alle groepen hebben
groepsvormende activiteiten ondernomen en
in alle groepen hangen de gemaakte
groepsafspraken. Mooi om op deze positieve
wijze het schooljaar te starten!

Nieuws vanuit de MR
Beste ouders,
Zoals u in een eerder
bericht las, is de
Medezeggenschapsraad compleet. Hier zijn
we heel erg blij mee.
Doordat Tim Nobbenhuis en Selim Yilmaz zich
niet verkiesbaar hadden gesteld, zijn
verkiezingen niet meer nodig. De MR is
compleet en dit betekent dat wij Roos
(moeder van Stella uit groep 4), Aukje
(moeder van Evi uit groep 3 en Tijn uit groep
6) en Sylvia (moeder van Sophie en Isa uit
groep 4) van harte welkom heten en veel
plezier en succes wensen in de komende
jaren.

PBS: de groep een groep
Natuurlijk danken we Tim en Selim allebei
heel erg voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Zij gaven allebei aan ontzettend blij te zijn
met het enthousiasme van de nieuwe
kandidaten en dat zij zich mede om die reden
hebben teruggetrokken.
Op 21 september 2020 vindt de eerste MR
vergadering plaats. Wilt u dat er dingen die
uw kind en alle andere kinderen aangaan

besproken worden, neem dan contact op met
één van de vertegenwoordigers van de
oudergeleding.

Thuisblijven bij klachten

Met vriendelijke groet,
Namens de PMR
Bart Spel, Suzanne Noppert en Niek van den
Berg

VIER X WIJZER

Het nieuwe schoolbrede thema is ‘In de
tijdmachine’.
In groep 1 tot en met 4: ‘Ridders en kastelen’.
Groep 5/6: ‘Stad in de middeleeuwen’.
Groep 7 en 8 hebben als onderwerp
‘Industrie’.

De afspraken over het thuisblijven bij klachten
blijven onveranderd:
Groep 1 en 2
Kinderen mogen bij neusverkoudheid gewoon
naar school. Tenzij het kind koorts heeft of
een volwassen gezinslid heeft met klachten
passend bij COVID-19 (koorts- en/of
benauwdheidsklachten.
Groep 3 tot en met 8
Kinderen blijven thuis bij:
− verkoudheidsklachten of andere klachten
passend bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak).
− het kind een volwassen gezinslid heeft met
klachten passend bij COVID-19 (koortsen/of benauwdheidsklachten).
Als iemand in het gezin koorts boven de 38
graden heeft en/of benauwdheidsklachten,
blijven kinderen thuis.

Verrassing!
In de bijlage vindt u informatie over ons
verrassingsuitje met groep 1 tot en met 7.

Bij twijfel: neem contact op met school!
Neem contact op met school als het kind of
iemand binnen het gezin positief getest is op
COVID-19!
Deze maatregelen gelden ook voor de
teamleden op school. We doen ons uiterste
best om de leerkrachten te vervangen bij
afwezigheid. Als er geen andere
mogelijkheden meer zijn (invaller, groepen
splitsen, ambulante mensen voor de groep,
groepen samenvoegen), moeten we een klas
naar huis sturen.
Als een leerkracht langer thuis moet blijven en
er is geen vervanging, dan gaan we mogelijk
weer over op thuisonderwijs. Dit wordt dan
met de betreffende ouders gecommuniceerd.

Verjaardagen

Agenda

02-08 Ella groep 1

12-09 t/m 16-09 groep 8 naar
Schiermonnikoog
14-09 Groep 1 t/m 7 naar de Waarbeek

Alle jarigen in september.
03-09 Lina groep 2
13-09 Yade groep 2
22-09 Faysal groep 4
05-09 Melody groep 5
10-09 Ecrin groep 5
03-09 Mohamed groep 6
13-09 Mehmet Ali groep 7
26-09 Estella groep 7
27-09 Romara groep 7
28-09 Emma groep 7
23-09 Lyam groep 8

