Nieuwsbrief 1 • 14-08- 2020

Agenda
17-08-2020
25-08-2020
27-08-2020
31-08-2020
01-09-2020

Eerste schooldag
Contact overdracht (via Teams)
Contact overdracht (via Teams)
Informatieavond groep gr 1 t/m 7
Informatieavond groep 8

Eerste schooldag
De eerste schooldag van dit jaar zal anders zijn dan we gewend zijn. Er zijn op dit moment een heleboel
dingen die anders zijn dan we gewend zijn. Wij als team vinden dit ook vervelend. We begrijpen dat
ouders willen kijken, kennis maken en hun kostbaarste bezit zo relaxt mogelijk af willen geven.
Als kersverse vader begrijp ik dat ook. Het zijn momenten die je mee wilt maken.
De realiteit is dat we voorzichtig moeten zijn. Dat we het anders dan normaal moeten doen in het
belang van onze kinderen. Immers, een zieke leerkracht betekent geen les. Ik vraag dan ook om begrip
voor de situatie, hopend dat de situatie snel beter wordt. Vandaag zal er een introductiefilmpje door
de groepsleerkracht op de app gepost worden ter kennismaking met de leerkracht.
Wij verwachten de leerlingen van groep 1/2a, 1/2b en 1/2c op het gezamenlijke plein van de Pionier
en de Cirkel. Groep 1/2d, 1/2e en de groepen 3 kunnen gebracht worden op het plein van de
hoofdingang. De groepen 4 t/m 8 worden verwacht bij het hek van Orion 19. Ouders mogen tot het
hek meelopen om de kinderen af te geven aan de leerkracht.
Alle groepsleerkrachten zullen even buiten staan om de leerlingen mee naar binnen te nemen. Kom
alstublieft op tijd, zodat alle kinderen samen met de leerkracht naar binnen kunnen.
In de loop van de week zal het lint bij het hoofdgebouw verdwijnen. Er zal een lijn op het plein komen
waar ouders niet overheen mogen. De ingang en uitgang van het plein blijven wel bestaan om
opstoppingen te voorkomen.
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Contact overdracht
In de tweede week zijn er contact overdracht gesprekken. U kunt zich hiervoor opgeven bij de
leerkracht. Deze gesprekken zijn er om als ouders informatie te geven over uw kind. Iets wat u graag
kwijt wil of iets wat recent gebeurd is wat invloed heeft op uw kind. Deze gesprekken zijn maximaal 10
min. en zullen plaatsvinden via Teams.

Informatieavond
In de derde week staan de informatieavonden gepland. Deze avonden hebben als doel om alle
informatie betreffende het schooljaar te bespreken met ouders. We hebben ervoor gekozen om dit
middels een filmpje met jullie te delen. Deze link delen we in de derde week met ouders. Als u na het
filmpje nog vragen heeft aan de groepsleerkracht, dan kunt u deze natuurlijk stellen via de app.

Corona maatregelen
Voor kinderen in groep 1 en 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO
mogen, behalve:
- Als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft;
- Als het kind in contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19
- Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 gelden de normale regels voor thuisblijven
- Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
- Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.

Aanpassingen gebouw
De warmte werende maatregelen die de gemeente aan het hoofdgebouw zou nemen zijn voltooid. De
ramen hebben een warmte werende folie gekregen en het dak is gecoat en heeft nu een witte kleur.
De mobiele airco’s zijn ook aanwezig en werken goed verkoelend. Al met al zijn we verrast door het
resultaat. De temperatuur was in onze voorbereidingsweek aanzienlijk lager. We moeten nog even
afwachten wat het met de temperatuur doet als de kinderen binnen zijn.

Gewijzigde schooltijden, een herinnering
Het huidige schooljaar 2020-2021 zijn onze schooltijden iets gewijzigd t.o.v. vorig schooljaar.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag (Groep 1 t/m 4)
(Groep 5 t/m 8)

8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur
8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur
8:30 – 12:15 uur
8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur
8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur
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Gezonde school
De Cirkel is een gezonde school, al zijn de afspraken omtrent het eten lichtelijk verwaterd. Gelukkig bewegen we
heel veel en zijn we daar ook nog eens goed in. Wat betreft eten en drinken wil ik de afspraken dan graag ook
weer aanhalen.
- In de eerste pauze eten de kinderen groente of fruit en drinken iets zonder suiker (water, melk of thee).
- Traktaties zijn gezond. Dat betekent geen zakjes snoep of chips. Basisregel is dat een traktatie altijd
onder de 75 calorieën is. Klik hier voor voorbeelden.
- Traktaties die niet voldoen aan bovenstaande eisen, geven we aan het einde van de middag/dag mee
naar huis. U kunt als ouder dan zelf beslissen of en wanneer zij dat mogen eten.
- Op feesten (Sinterklaas, Kerst etc.) en bij andere tradities (schoolreisje, kamp etc.) kan er wel gesnoept
worden.

Wat neem ik mee naar school?
Groep 1/2

Groep 3 t/m 8

Groep 3
Groep 4 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 6 t/m 8

Groep 7 en 8

Voor de kleine pauze; fruit en iets te drinken (Water of een ander suikervrij
drankje). Graag een naam op het pakje, beker of bakje.
Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd.
Gymschoenen met klittenband of elastiek. Graag voorzien van naam. Deze
schoenen blijven op school.
Voor de kleine pauze; fruit en iets te drinken (Water of een ander suikervrij
drankje). Graag een naam op het pakje, beker of bakje.
Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd.
Op de gymdagen; gymkleding, gymschoenen (geen zwarte zolen) en een
handdoek (i.v.m. corona voor afvegen zweet).
Slippers voor tijdens het douchen (i.v.m. corona tijdelijk niet noodzakelijk).
Een koptelefoon of oortjes met aux. aansluiting. (Geen bluetooth of wifi).
Een platte etui en een plakstift.
Een platte etui, een plakstift, gum, puntenslijper (met opvangbak).
Een platte etui, een plakstift, gum, puntenslijper (met opvangbak) en blauwe
gel of rollerpen (verplicht, de school verstrekt geen pen).
Een OV kaart is handig i.v.m. uitstapjes, kladblok en een A4 mapje om losse
papieren te bewaren (Geen grote multomap). Een platte etui, een plakstift,
gum, puntenslijper (met opvangbak) en blauwe gel of rollerpen (verplicht, de
school verstrekt geen pen).
Een platte etui, een plakstift, gum, puntenslijper (met opvangbak) en blauwe
gel of rollerpen (verplicht, de school verstrekt geen pen).
Rekenmachine, agenda en geodriehoek.
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Gym
Het gymrooster:
Maandag
1/2e
1/2d
1/2a
1/2b

Dinsdag
3a
3b
4a
4b

Dinsdag
1/2c
1/2e
1/2a
1/2d

Lunchpauze

Lunchpauze

Lunchpauze

1/2c

5a
5b
7b

1/2b

Woensdag
6a
6b
7a
8a
8b

Donderdag
3b
3a
5a
5b

Vrijdag
6a
6b
7b
7a

Lunchpauze

Lunchpauze

4a
4b

8a
8b

De kinderen kunnen niet douchen i.v.m. corona, maar kunnen wel omkleden.

Formulieren
Wellicht bent u gewend dat u aan het begin van het jaar een stapeltje formulieren van ons krijgt om
in te vullen. Om verspilling tegen te gaan hebben we de formulieren gedigitaliseerd en zijn deze te
vinden in de app in het mapje formulieren. De volgende formulieren kunt u daar vinden:
- Verlofaanvragen
- Noodnummers
- AVG
Wilt u de AVG en het noodnummer formulier z.s.m. invullen?
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