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Agenda
6 juni

8 juni

Er wordt geen oud papier meer
gehaald. Er staan wel
containers. Vol = weer mee
naar huis nemen!!!
Lekker weer samen naar school
en de opvang! Veel plezier
allemaal!

Kinderopvang in de zomervakantie
We zijn begonnen met het maken van de roosters
voor de zomervakantie. We verzoeken u daarom
om z.s.m. via een mail naar de BSO of het KDV
aan te geven wanneer uw kind(eren) wel of niet
naar de opvang komen in de zomervakantie.
Hartelijk dank alvast!
Weer volledig van start
Vanaf 8 juni houden we ons uiteraard zoveel
mogelijk aan de geldende voorschriften. We
hebben de afgelopen weken goed kunnen
oefenen, en we denken dat het helemaal goed
gaat komen met de regels. We zijn erg blij dat
we met alle kinderen weer een beetje terug
kunnen gaan naar het (nieuwe) normale leven!
Op het internet is het aangepaste protocol dat
ingaat op 8 juni te vinden. In het kort vindt u
hieronder de belangrijkste regels:

29 mei 2020
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020
volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet
1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden
noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het
schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak
hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen
met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis
of de BSO.
Ouders in de school
Op dit moment is het niet toegestaan dat er
ouders worden toegelaten in het gebouw of
(binnen schooltijd) op het plein.
Dit vinden wij best een lastige regel en we
merken in de praktijk dat de meeste ouders zich
hier prima aan kunnen houden, maar dat hier
ook verschillend over wordt gedacht.
We willen u er graag op wijzen dat we regelmatig
in verlegenheid worden gebracht omdat we u
uiteraard ook liever fysiek willen ontmoeten en
dat dit, in meer of mindere mate, ook iets doet
met onze eigen veiligheidsbeleving.
Laten samen er in ieder geval voor zorgen dat we
de kinderen kunnen laten zien dat we ons als
volwassenen aan regels kunnen houden en het
goede voorbeeld geven.
Dan nog zullen er hier en daar foutjes gemaakt
worden of verbeteringen mogelijk zijn, waar we
elkaar vervolgens rustig op aan kunnen spreken.
De procedure voor het ophalen van de kinderen
bij het KDV en de BSO blijft gehandhaafd zoals
afgesproken in de periode voor 8 juni.
Hartelijk dank voor uw begrip!
Preventie zonnebrand
Wilt u uw kind op zonnige dagen a.u.b. thuis
alvast insmeren tegen zonnebrand? Dit geldt met
name voor de kinderen van het KDV en de
jongsten op school.

Pagina

Schooljaar 2020-2021
U heeft de afgelopen week een mail ontvangen
met daarin informatie over de ontwikkelingen
m.b.t. het volgende schooljaar.
Afgelopen donderdag heeft het team een
presentatie gevolgd over IPC. We zetten Jeelo en
IPC nog één keer goed naast elkaar en gaan de
knoop doorhakken. We laten u de uitkomst
z.s.m. weten.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de formatie.
Welke leerkracht komt voor welke groep. Ook dit
laten we u z.s.m. weten.
De ouders/kinderen die te maken krijgen met het
protocol groepsindeling krijgen volgende week de
gelegenheid om drie vriendinnen/vrienden door
te geven.
Groep 8
Er wordt druk overlegd over een alternatief
afscheidsprogramma voor onze schoolverlaters.
Omdat we de ruimte binnen de regels zo goed
mogelijk willen benutten duurt dit wellicht iets
langer dan gewenst. We vragen u om even
geduld te hebben en we lichten u zeker meteen
in wanneer er een goedgekeurd en vastgesteld
programma ligt.
Kennismaken nieuwe groep
Op 29 juni zijn de kinderen van groep 8 om
13.15 uur vrij. De andere kinderen maken dan
kennis met de leerkrachten waarbij zij volgend
schooljaar in de groep zullen zitten.
IKC-raad
Ouders die graag hun bijdrage willen leveren aan
de IKC-raad kunnen zich nog steeds melden bij
Dewi Schroor. (d.schroor@stichtingbaasis.nl)

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Sportpret
De regering heeft sportverenigingen opgeroepen
om hun trainingen ook aan te bieden aan nietleden, zodat ieder kind toch kan sporten in deze
coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging
natuurlijk enorm belangrijk. Daarom bieden de
sportverenigingen de mogelijkheid om te sporten
ook voor niet-leden. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente bij
Sportpret: www.tynaarlo.nl/sportpret
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