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Deze informatiefolder
U ontvangt deze informatiefolder, omdat wij u zo snel mogelijk op de hoogte willen stellen van
belangrijke data waar u rekening mee kunt houden. Daarnaast bevat deze informatiefolder
gegevens over de inzet van het personeel en hoe u ons het beste kunt bereiken. Wij hopen u
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, laat het ons gerust weten
Corona
Hieronder een aantal afspraken die nog binnen de school en op het plein gelden vanaf het begin
van het nieuwe schooljaar.
•
•
•
•
•
•
•
•

We blijven de beslisboom zoals voor de vakantie hanteren (zie bijlage). De meeste recente
versie krijgt u zodra deze beschikbaar is.
Afwezigheid wordt via het schoolnummer 0595423690 doorgegeven.
Bij een positieve zelftest of GGD test dit telefonisch melden.
Ouders komen nog steeds niet in de school. U brengt uw kind tot aan het schoolhek. De
kinderen lopen zelf naar de betreffende ingang. Bij het ophalen wacht u op gepaste afstand
van elkaar voor het hek. De leerkrachten van de onderbouw lopen met de kinderen mee.
Binnen de school hoeven de kinderen geen 1,5 m afstand te houden. De leerkrachten
proberen dit wel zo veel mogelijk te doen.
Bij binnenkomst/ voor en na het eten wassen de kinderen hun handen.
Traktaties mogen alleen voorverpakte traktaties zijn en de kinderen gaan niet langs de
klassen.
De pauzes blijven voor de onder- en bovenbouw gescheiden.

Voor iedereen blijft het een lastige situatie en alleen samen lukt het ons om Corona zo veel
mogelijk buiten de school te houden.
Nieuwbouw
Na een goede vakantie hebben we de tijdelijke klaslokalen kunnen inrichten en zijn we klaar om
maandag alle kinderen weer te ontvangen.
We hopen dat iedereen er weer zin in heeft en fris en fruitig van start kan gaan.
Wij hebben er zin in!!
De kinderen komen via de Burgemeester Geerlingstraat het plein op en gaan rechtstreeks naar hun
lokaal (de leerkrachten van de bovenbouw staan de eerste dag op het plein om de kinderen weg
wijs te maken).
Fietsen worden naast het kleuterschuurtje in de rekken gezet. De lokalen van de groepen 5 t/m 8
hebben gelijk bij het fietsenrek een entreedeur deze wordt bij binnenkomst, pauzes en verlaten
van de school gebruikt.
De klassen zijn gebruiksklaar. Er zullen de komende weken nog kleine dingen aangepast worden
zoals plaatsen lamp in de gang, drempel verwijderen enz.
Zodra de leerkrachten naar huis gaan sluiten ze het plein af. Het is dan helaas niet meer mogelijk
om op het plein te spelen.

Schoolleiding/Intern Begeleider
Petra van der Molen
Renée Doornbusch
Tineke Schaafsma

: directeur
: locatieleider
: intern begeleider

Groepsleerkrachten
Edwine Zanen
Cindy Bol
Rik Bruintjes

: groep 1 en 2 maandag t/m donderdag
: groep 3 en 4 op maandag t/m donderdag
: groep 2 en 3 op vrijdagochtend
: groep 5 en 6 woensdag en donderdag
Linda Buikema
: groep 5 en 6 op de maandag, dinsdag en
vrijdag
Mariska Franken
: groep 7 en 8 op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Renie Buikema
: groep 7 en 8 op de woensdag
: RT op donderdagochtend
: groep 4 op vrijdagochtendochtend
Tijdens de afwezigheid van Linda Buikema wordt ze vervangen door Erlinga
Hoenderboom. En om organisatorische redenen werkt Rik dan op de maandag en
dinsdag voor groep 5 en 6 en Erlinga op de Woensdag, donderdag en vrijdag.
Vakleerkrachten
Gymnastiek
GVO
Muziek

: Fabian Jonker
: Rodger Knez
Dit jaar is er GVO, volgend schooljaar is er
HVO.
: Marisa Cortes

Contactmomenten
Petra van der Molen is wisselend aanwezig op maandag en donderdag. Op deze dagen zal ze bij het
hek staan als de kinderen gebracht en gehaald worden. Daarnaast is ze altijd telefonisch of via de
app benaderen 0637657704. Als het nodig is kunt u met haar een afspraak maken om eventueel
wel op school met elkaar in gesprek te gaan.
Renée Doornbusch is aanwezig op de maandag, donderdag en vrijdagochtend. Ze loopt op deze
dagen bij het brengen en halen van de kinderen op het plein en is telefonisch te benaderen via
0595423690.
In verband met Corona is het contact met de leerkrachten en de directie dit jaar nog iets anders
dan u gewend bent. Voor en na schooltijd zullen we proberen bij het hek te staan. Mocht u wat
willen melden doe dit zo veel mogelijk telefonisch of via parro.
De leerkrachten zijn bereikbaar via parro of mail. Na schooltijd proberen ze zo snel mogelijk te
reageren.
Oudergesprekken
We starten de komende weken weer met kennismakingsgesprekken voor ouders waarvan de
leerling een nieuwe leerkracht krijgt. Omdat we het belangrijk vinden om deze gesprekken fysiek
te voeren wijken we af van de basismaatregelen. Als u zelf liever wel graag online of telefonische
het gesprek wilt voeren kunt dit aangeven bij de betreffende leerkracht.
In verband met de vervangeng van Linda Buikema (Erlinga Hoenderboom) hebben ook de
ouders van de kinderen uit groep 6 een kennismakingsgesprek met Erlinga.
De uitnodiging voor deze gesprekken volgt nog.
Oudergesprekken van leerlingen die een
nieuwe leerkracht krijgen
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1 en 2
Rapportgesprekken groep1 t/m 8
facultatief

:
:
;
:

op uitnodiging door de leerkrachten
week 6 (2 t/m 11 februari 2022)
week 6 (2 t/m 11 februari 2022)
Week 26 (27 juni t/m 1 juli 2022)

De donderdag of vrijdag voor de rapportgesprekken krijgen de leerlingen de rapporten mee naar
huis.
Tijdens de gesprekken blijven we de coronamaatregelen hanteren, bij binnenkomst in de
school ontsmet het bezoek de handen en houdt 1,5 m afstand van de leerkracht.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag
Vrijdag

:
;
:
:

8.30 – 14.30 uur.
8.30 – 12.30 uur.
groep 1 vrij.
groep 1 t/m 4 vrij (vanaf 11.45 uur).

Gymnastiektijden
Maandag door meester Fabian Jonker:
10.30 - 11:15 uur: groep 7/8
11.15 – 12.00 uur: groep 5/6
12.45 – 13.30 uur: groep 3/4
13.45 - 14.30 uur: groep 1/2
Donderdag
Het rooster ziet er als volgt uit:
12.15-13.00 uur
: groep 3/4
13.00-13.45 uur
: groep 5/6
13.45-14.30 uur
: groep 7/8
Voor de gym graag gymkleding en gymschoenen met stroeve (witte) zolen meenemen.
Kinderen met lang haar graag een elastiekje meegeven voor het opbinden van het haar tijdens de
gymlessen. Op school is reservekleding aanwezig mocht uw kind een keer zijn/haar spullen
vergeten zijn.
Informatie/inloopavond
De informatie/inloopavond zoals we die andere jaren altijd organiseren, komt dit jaar (i.v.m.
Corona) te vervallen.
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
: maandag 18 - vrijdag 22 oktober
Kerstvakantie
: maandag 27 december – vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie
: maandag 21 februari – vrijdag 25 februari
Goede vrijdag
: vrijdag 15 april
Paasmaandag : maandag 18 april
Meivakantie
: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart
: donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Pinksteren
: maandag 26 juni
Zomervakantie
: start maandag 18 juli
Margedagen
Op margedagen wordt er gewerkt aan scholing en ontwikkeling van allerlei zaken die voor onze
school van belang zijn. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij:
-

Donderdag 16 september
Maandag 28 februari
Woensdag 25 mei (Lauwers en Eems breed)
Donderdag 9 juni

Belangrijke data
Maandag 23 augustus
Woensdag 1 t/m 3 september
Donderdag 2 september
Maandag 6 september
Donderdag 16 september
Maandag 27 september – 14 oktober
Woensdag 10 – donderdag 14 oktober
Woensdag 3 november
Donderdag 11 november
Donderdag 23 december
Vrijdag 4 februari
Week 6
Vrijdag 17 februari
Maandag 28 februari
Zaterdag 12 maart
Vrijdag 18 maart
Donderdag 14 april
Woensdag 20 – donderdag 21 april
Woensdag 25 mei

: eerste schooldag
: kamp groep 7 en 8
: schoolreis groep 1 t/m 6
: schoolfotograaf
: Margedag. Alle kinderen vrij!!
Project “worden wat je wilt”
: Kinderboekenweek thema “worden wat je
wilt”
: schoolontbijt
: Sint-Maarten
: kerstviering
: lijnbaltoernooi groep 5 en 6
: rapport/oudergesprekken groep 1 t/m 8
: rapporten mee (vanaf groep 3 t/m 8)
: margedag. Alle leerlingen vrij!!
: NL doet
: Pannenkoeken dag
: paasviering
: Centrale Eindtoets groep 8
: Margedag Lauwers en Eems breed.
Alle kinderen vrij!!

Donderdag 9 juni
Week 26
Donderdag 7 juli
Woensdag 13 juli
Vrijdag 15 juli

:
:
:
:
:

Margedag. Alle kinderen vrij!!
oudergesprekken facultatief
rapport mee
afscheid groep 7/8
laatste schooldag iedereen om 12:00 vrij!

