Agenda
weer naar school

maandag 30 augustus

kennismakingsgesprekken

maandag 13 september t/m

vrijdag 24 september

schoolfotograaf

maandag 4 oktober en

dinsdag 5 oktober

Voorwoord
Het team is er klaar voor. De eerste twee
studiedagen hebben we achter de rug. De lokalen
zijn weer ingericht; de boeken, Snappets en
chromebooks liggen klaar. Het wachten is op de
leerlingen, die we maandag weer mogen
ontvangen. Wij hebben er heel veel zin in en we
hopen dat de kinderen ook weer staan te
trappelen om naar school te gaan. Het plan is in
ieder geval om er met elkaar een leerzaam, leuk,
gezellig, inspirerend en onvergetelijk schooljaar
van te maken.
Het eerste ’t Groentje was aangekondigd voor maandag 6 september aanstaande. Nu alvast
een vervroegde editie te sturen is vooral bedoeld om wat praktische tips te delen, zodat het
naar school gaan maandag voor iedereen wat eenvoudiger wordt. We hebben namelijk nog
steeds te maken met enkele corona-maatregelen en er zijn ook nog enkele andere praktische
zaken, waarvan het handig is als u daar nu al vast van op de hoogte bent.
Vooruitlopend op de eerste schooldag wil ik iedereen alvast een geweldig schooljaar 2021 –
2022 toe.
Veel leesplezier!!!
Peter Donatz, directeur a.i

Ouders in de school
De live gevoerde oudergesprekken van voor de vakantie hebben duidelijk gemaakt hoe
belangrijk en prettig het is om elkaar in levende lijve te kunnen spreken. Daarom willen we het
persoonlijke contact ook in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk continueren. Voorlopig wel
alleen op afspraak, zodat we de nog steeds geldende corona-maatregelen kunnen blijven
handhaven.
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Voor contact tussen volwassenen geldt nog steeds dat er anderhalve meter afstand
gehouden moet worden. Als er vooraf een afspraak voor een gesprek gemaakt wordt, kan
daar in de school rekening mee gehouden worden.
Die anderhalve meter aanhouden is bijna onmogelijk als ouders hun kinderen ’s morgens bij
de deur van het lokaal willen afleveren. Daarom houden we het wat betreft het in- en uitgaan
van de school nog bij het oude. De kinderen gaan zelf naar binnen en de ouders zeggen bij
de ingang van het schoolplein gedag.

Wie waar naar binnen?
Op de locatie Hof van Maxima blijft gelden, dat de
groepen die op de begane grond gehuisvest zijn,
door het buitendeur van het lokaal naar binnen gaan
en aan het einde van de dag daardoor ook weer
naar buiten komen.
De leerlingen van de groepen op de eerste
verdieping worden of bij de voordeur of bij de deur
naar de gymzaal opgehaald. De groepen 3B en 4B
worden door de leerkracht opgehaald bij de deur
van de gymzaal. De groepen 4C en 5B worden door
de leerkracht bij de voordeur opgehaald.
Voor de locatie Stellingmolen gelden de volgende afspraken. De leerlingen van de groepn in
de Villa (7B, 8A, 8B en 8C) gaan uiteraard door de deur van de Villa. Groep 3A en de
Leeuwen en Neushoorns gebruiken de hoofdingang. De leerlingen van de kleutergroepen
worden door de leerkrachten op het plein verwelkomd. De overige groepen gebruiken de
buitendeur (niet de nooduitgang) in de gang waar hun lokaal is gesitueerd.
De eerste dag van het schooljaar is en blijft een bijzondere dag. Daarom worden alle groepen
van de locatie Stellingmolen maandag door hun leerkracht op het plein welkom geheten.
Voor de volledigheid is de lokalenindeling als bijlage toegevoegd.

Kwink
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor sociaalemotionele ontwikkeling. Als bijlagen treft u een informatiebrief over
de methode. Ook de eerste (maandposter) is als bijlage
toegevoegd.

Typcursus op school
Volgend schooljaar krijgen de leerlingen vanaf groep 6 weer de
mogelijkheid om hun typvaardigheid te vergroten. De cursus
wordt afgesloten met een examen, waarmee het typdiploma
behaald wordt.
Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan verwijs ik u naar de
bijlage. Daarin is alle informatie terug te vinden. Mocht u na het
lezen ervan toch nog vragen hebben, dan kunt u via het telefoonnummer in de brief contact
opnemen met de docent die de cursus organiseert.
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Bijbelrooster
In ons lesprogramma staat elke week een ander bijbelthema centraal. Om er voor te zorgen,
dat u in de gesprekken thuis bij deze thema’s kunt aansluiten nemen we het bijbelrooster voor
de komende vier lesweken in het Groentje op:

30 aug. - 3 sept.

De schepping

6 sept - 10 sept

Zondeval en Kaïn en Abel

13 sept - 17 sept

Noach en de zondvloed

20 sept - 24 sept

Abram

Magazine ’t Groentje
Het eerste concrete resultaat van de bijeenkomst
“Ambassadeurschap” verschijnt komende week. Elk gezin met
kinderen op onze school ontvangt de eerste editie van het magazine
’t Groentje. De bedoeling is dit blad een keer per schooljaar uit te
brengen. Er is een grote diversiteit aan onderwerpen. Zo worden in
deze editie bijvoorbeeld de werkzaamheden van de intern
begeleiders en de aandachtsfunctionaris toegelicht. We lopen een
dagje mee met onze conciërges, maar ook kijken we met een groot
aantal groepen/leerjaren terug op bijzondere activiteiten in het vorige
schooljaar. Ouders zijn in het algemeen vooral op de hoogte van
hetgeen in de groepen van hun eigen kinderen gebeurt. Met dit
magazine denken we de ouders een bredere inkijk in onze school te
geven.
Komende week ontvangt elk oudste kind van elk gezin een magazine
mee naar huis, zodat het blad thuis op keukentafel of in de leesmand
een plekje kan krijgen.

Rooster Bewegingsonderwijs
Om ervoor te zorgen, dat u weet wanneer uw kind de gymkleding nodig heeft, wordt ook het
gymrooster meegestuurd. De gymlessen zijn vaak inspannend voor de leerlingen. Daarom is
het ook handig als zij een bidon of een leeg plastic flesje meebrengen, zodat ze tijdens de les
beschikking hebben over hun eigen ‘watervoorraad’. Voor ons gaat het er dan niet alleen
om, dat de kleding mee naar school gebracht wordt. Het is ook wel hygienisch als de kleding
met enige regelmaat weer mee naar huis gaat om gewassen te worden.
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Volgende reguliere ‘t Groentje
komt op…
maandag 6 september ‘21
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