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Algemeen
Hopelijk heeft u allemaal in gezondheid kunnen
genieten van een paar weken vakantie!
Inmiddels is het hele team druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Wij
zullen ons best doen om er met de leerlingen een
goed schooljaar van te gaan maken.
We vinden het fijn om de kinderen en u aanstaande
maandag 24 augustus weer te mogen begroeten.
We wensen u en de kinderen een goed en gezegend
schooljaar toe!
Coronamaatregelen
Het vorige schooljaar eindigden we met Corona. Het
nieuwe schooljaar starten we met Corona.
Gelukkig kunnen we veel weer opstarten. Toch zullen
we ons aan diverse voorschriften moeten houden.
Dit betekent soms dat we andere keuzes zullen
maken dan we voorheen deden.
Hierover houden we u via de nieuwsbrief steeds op de
hoogte.
Hieronder vindt u enkele maatregelen/ afspraken:
- Ouders mogen enkel op afspraak of verzoek
van de leerkracht in de school. Dit betekent
dat de ouders nog steeds buiten het plein
blijven wachten.
- Enkel de ouders van leerlingen die dit
schooljaar nieuw op onze school starten,
mogen de eerste week hun kind naar binnen
brengen.
- Alle ouders en externen die in de school
komen, moeten steeds een formulier invullen.
Deze liggen bij de hoofdingang klaar.
- Alle groepen gaan weer gymmen.
Groep 1-2 gymt in ons speellokaal.
Groep 3-8 gymt bij De Niervaert. (op wo)
- De leerlingen mogen weer gemengd buiten
spelen. Dus we verzamelen voor schooltijd
weer op het plein.
- De plusklas gaat op do 3 sept weer van start
en is iedere donderdagochtend.
- De geplande informatieavond op school gaat
niet door. U ontvangt in die week per groep
een informatiebulletin.
- De individuele oudergesprekken mogen weer
op school plaatsvinden. U vult dan wel het
eerder genoemde formulier in.
- De luizencontrole mag weer op school
uitgevoerd worden.
SOS-formulier
U ontvangt per leerling een SOS-formulier.
Graag het SOS-formulier volledig invullen. In geval
van nood kunnen we u dan op de juiste manier
bereiken. We ontvangen de formulieren graag van
iedereen uiterlijk 31 augustus terug.

Kalender
De eerste week van het schooljaar ontvangt u de
jaarlijkse kalender met daarop de activiteiten die nu al
bij ons bekend zijn.
Om op de hoogte te blijven, is het fijn als u deze
regelmatig raadpleegt.
Aanvullingen en eventuele wijzingen zullen steeds in
de nieuwsbrief gemeld worden.

BSO en TSO
Het is voor de leerkrachten fijn om te weten welke
kinderen dit schooljaar van Buiten Schoolse Opvang
en/of van de structurele Tussen Schoolse Opvang/
Overblijf gebruik gaan maken.
Geeft u dit aan hen door?
Schoolplein
WVS heeft gisteren en vandaag het plein onkruidvrij
gemaakt. Het ziet er weer netjes uit, bedankt!
Rookvrije school
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen
opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij.
Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 een
rookvrij terrein te hebben!
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk.
Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein.
Er mag dan nergens meer op en rond het schoolplein
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook
tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten
schooltijd.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het
schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het
hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het
brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar
dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor
onze kinderen.
Voor meer informatie:
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/wetgeving
Zorg
In de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u een
aanbod van het CJG voor sociale vaardigheidstraining
voor de leerlingen van de groepen 5-8.
Conciërge
Wij heten Naomi Schonk welkom als onze nieuwe
conciërge.
Zij heeft veel zin om te beginnen.
Zij werkt op de volgende ochtenden op De Molenvliet:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Huwelijk ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥

Juf Jolanda gaat op vrijdag 11 september trouwen
met haar Mannus.
Wat een blij nieuws!
We wensen hen alvast een heel mooie dag toe!
♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥
Lokaalverdeling
Op de plattegrond vindt u de aangepaste
lokaalindeling. Vanwege de leesbaarheid vindt u deze
in de bijlagen na deze nieuwsbrief.
Overblijfvrijwilligers, herhaalde oproep
Vanwege het terug gaan naar ons “oude” rooster
zullen we ook weer overblijfvrijwilligers nodig hebben.
We zoeken minstens twee vast vrijwilligers.
Zonder hen kunnen we geen betaalbare
overblijfmogelijkheid voor uw kind(eren) organiseren.
Deze taak lijkt ons ook geschikt voor een opa, oma,
buurtbewoner, papa of mama op een vrije dag, etc.
Meld u zich bij de directeur.
Wat biedt u ons?
-vaste overblijfdagen
- beschikbaar van 11.45-13.00 u
-VOG
-vriendelijk voor de kinderen
-vertrouwd toezicht
Wat bieden wij u?
-€10 per keer
-waardering 😊
-15 kinderen per groep
Hulpouders gezocht
De oudercommissie bestaat uit een groep actieve
ouders die ons helpt bij het organiseren van
activiteiten zoals sint, kerst, sponsorloop, etc.
We zoeken 4 ouders die deze commissie willen
versterken. U kunt zich melden bij juf Janique of juf
Lizeth.

Rooster
Na de zomervakantie starten we weer met ons “oude”
rooster.
Voor alle duidelijkheid vindt u de schooltijden
hieronder:
Groep 1-4
Groep 5-8
Ma
8.30-12.00 u
8.30-12.00 u
13.15-15.15 u
13.15-15.15 u
Di

8.30-12.00 u
13.15-15.15 u

8.30-12.00 u
13.15-15.15 u

Wo

8.30-12.30 u

8.30-12.30 u

Do

8.30-12.00 u
13.15-15.15 u

8.30-12.00 u
13.15-15.15 u

Vr

8.30-12.00 u
-

8.30-12.00 u
13.15-15.15 u

Activiteiten
Vanwege het Coronavirus zullen enkele geplande
activiteiten anders of soms zelfs helemaal niet
doorgaan.
Zo hebben we nu al moeten besluiten dat de
kijkavond van de kinderboekenweek op 15 oktober
niet doorgaat.
Rommelvlietdag
Eens per twee jaar organiseren we een gezellige
rommelmarkt op school. Er staan diverse kramen en
wordt goed bezocht. Deze staat gepland op zaterdag
7 november.
Helaas hebben we moeten besluiten dat ook deze niet
door zal gaan. We kunnen niet garanderen dat er
voldoende ruimte tussen de kraampjes en de
bezoekers zal zijn.

Agenda
Ma 24 aug
Do 27 aug
Di 1 sept

start schooljaar
8-9 u inloopspreekuur CJG
informatieavond

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

