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telefonische startgesprekken
OUDERAVOND voor ouders nieuwe
stamgroep ( leerjaar 1 , 3, 6)
Bovenbouwkampen
7-9 sep. Galaxy
9- 11 sep. Supernova
14 – 16 sep. Noorderlicht,
16-18 sep. Pulsar
Bosdag onderbouw Bekkumer

Ook zult u regelmatig bericht krijgen via een
stamgroepjournaal, parro of een groepsmail.

INFORMATIEAVOND
De informatieavond op dinsdag 01 september is voor
de ouders waarvan het kind naar een nieuwe
stamgroepgaat. Dat zal hoofdzakelijk voor kinderen uit
leerjaar 1,3 en 6 zijn. Zij hebben deze week hierover al
een aparte nieuwsbrief ontvangen.

LUIZEN
Vanwege de coronarichtlijnen hebben wij niet de
gebruikelijk luizenpluis-school-controle. Wij willen u
dringend verzoeken om uw kind regelmatig te
controleren. Mochten er luizen/neten aanwezig zijn,
kunt u de stamgroepleider hiervan op de hoogte
stellen.

GOEDE START
SCHOOLGELD

De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. We zijn
goed begonnen. Het is fijn om te zien hoe de kinderen in
de groepen spelen, praten, helpen, werken en
overleggen. Elke groep heeft weer een nieuwe
samenstelling en de kinderen leren elkaar steeds beter
kennen. De stamgroepleiders zijn sterk gericht op de
groepsvorming deze periode. In een fijne groep is het
immers prettig leren.

COMMUNICATIE
In deze weken heben de stamgroepleiders ook veel
kindgesprekken. Gesprekken met kinderen die gericht
kunnen zijn op interesses, talenten, leerdoelen en
ervaringen.
Verder zijn afgelopen week er al veel telefonische
startgesprekken gevoerd. Als u nog niet gebeld bent,
komt dat binnenkort.
Daarnaast lopen de stamgroepleiders elke dag naar het
hek/ poort om 14:00 en zijn ze goed via de mail te
bereiken.

In de volgende nieuwsraket zal uitgebreid informatie
worden gegeven over het schoolgeld van dit schooljaar.
Vorig schooljaar zijn de schoolreisjes van de onder- en
middenbouw niet doorgegaan. Dit is van invloed op de
hoogte van het schoolgeld dit jaar. Een voorstel
hierover ligt nu bij de MR.

CORONA-RICHTLIJNEN VOOR OP SCHOOL
Helaas hebben wij nog steeds te maken met Corona en
de geldende richtlijnen. In het kort houdt dit bij ons op
school in:
 Alle kinderen gaan volledig naar school.
 Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
 Ouders halen/ brengen hun kind bij de poort.
 Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter
afstand bewaard worden.
 De school zorgt ervoor dat kinderen vaak hun
handen wassen.

 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO
 We vieren verjaardagen van de kinderen. Maar
zonder tractaties.

-

-

Wij merken dat veel ouders hier goed en begripvol mee
omgaan. Aandachtspunt blijft wel de afstand van
volwassenen onderling bij het brengen en halen. Wij
willen u echt met klem verzoeken om de 1.5 meter te
respecteren, niet in de doorgang te staan en vlot te
vertrekken.

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft, mag de leerling weer naar school en
de opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind getest is
voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet
het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die
persoon, thuisblijven.

BIJLAGEN
WAT ALS UW KIND ZIEK IS?
-

-

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
- er een volwassene in het gezin van het kind
klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (koorts en/of
benauwdheidsklachten). Dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te
testen.
Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij
thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij
o 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
passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Wat als er iemand in uw gezin ziek is?
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts
boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft,
blijft het kind ook thuis.

Bij deze mail zijn ook de volgende bijlagen opgenomen:
*aanbod vanuit sportbedrijf Deventer
* Zabuki : onderzoekend leren
* corona-beslisboom: neusverkouden wel/niet naar
school

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2020-2021
Hersfvakantie 12-10 t/m 16-10
Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02
Paasvakantie 02-04 t/m 05-04
Meivakantie 03-05 t/m 14-05
Hemelvaart 13-05
Pinksteren 24-05
Zomervakantie 12 juli-22 augustus 2021
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan
vakanties:
vrijdag 09-10
maandag 09-11
maandag 07-12
vrijdag 19-02
dinsdag 25-05
vrijdag 11-06
…………………………………………………………………………….
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Yno

