NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de afgelopen weken hebben alle groepen een informatieavond gehad.

AGENDA

De ouders die hierbij aanwezig waren, gaven al aan dat het lang geleden

21 september
Kinderraad

voorlopig nog zo blijven. We willen het aantal volwassenen in de school

was dat ze weer in de school waren geweest. Dat klopt en dat zal
het liefst zoveel mogelijk beperken. Iedereen houdt zich goed aan de
afspraken. Bedankt daarvoor.

30 september
Start Kinderboekenweek
(t/m 11 oktober)
1 oktober
Voorlichtingsavond VO
(vanaf 20.00)
6 oktober
Schoolfotograaf

Er zijn wat wijzigingen gekomen voor het naar binnen gaan voor de
groepen 7 en 8 en de kleuters. Iedereen komt nu langs de parkzijde weer
naar binnen. De kleuters hebben een eigen ingang en de ouders van de
kleuters zijn ook de enigen die even mee het schoolplein op mogen
komen lopen om hun kind te brengen of te halen.
Inmiddels zijn wij gestart met de toetsen. Normaal gesproken is dat nooit
zo vroeg in een schooljaar maar voor de vakantie is er niet getoetst en het
is nu toch belangrijk om te zien waar de kinderen staan en waar we het
komende jaar extra op in moeten zetten.
Het filmpje van de eerste cultuurdag is klaar en ontzettend leuk
geworden. Deze willen we graag met u delen:

Herfstvakantie 12 t/m 18 oktober
19 otober studiedag; kinderen vrij

https://www.youtube.com/watch?v=D9xOhJpqwtI
Aankomende maandag is onze eerste MR vergadering weer.
Deze week zijn de verkiezingen in de groepen 5 t/m 7 geweest voor de
kinderraadsleden. In een volgende nieuwsbrief zal ik de nieuwe leden aan
u voorstellen. De kinderraadsleden van groep 7 nemen automatisch in
groep 8 nog een keer plaats in de kinderraad. Zij zijn dan de notulist en
voorzitter.
Volgende week lijkt het weer warmer te worden en kunnen we hopelijk
genieten van mooi nazomer weer.
Voor straks alvast een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Yvette van Haastrecht, directeur.

TRAKTEREN

GYMZALEN GEMEENTE ZWOLLE WEER OPEN
vanaf 1 september

Vanaf dinsdag 1 september is het weer mogelijk om -onder voorwaardengebruik te maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Dit
betekent voor onze school dat we weer voor ons bewegingsonderwijs
gebruik kunnen maken van de gymzalen van de gemeente. Het gebruik van
de gymzalen mag alleen als wij ons gedragen volgens regels die de

Het liefst willen wij dat een
traktatie zo gezond mogelijk.
Wat is een gezonde traktatie?
Dat is best lastig te definiëren.
Hier willen wij ook niet te star in
zijn. In ieder geval gaat het er
voornamelijk om dat er niet
steeds op snoep wordt getrakteerd. Wordt er echt op zakjes
snoep getrakteerd dan wordt de
traktatie mee naar huis gegeven
en kan het thuis opgegeten
worden. Het protocol van de PO
raad geeft niet meer aan dat de
traktatie verpakt moet zijn.
Het valt ons op dat er soms ook
grote hoeveelheden worden
getrakteerd. Dat is echt niet
nodig. Een klein hapje is meer
dan voldoende en net zo
feestelijk.
Op woensdag hebben wij nog
steeds onze fruitdag. We
hebben ons weer aangemeld
voor de schoolfruiten.
Ik hoop dat we daarvoor in
aanmerking gaan komen.

veiligheid waarborgen. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Dit
protocol hebben we in concept ontvangen maar de gemeente is nog bezig
met een paar laatste aanpassingen. Het leek ons goed jullie te informeren
over de praktische zaken voor het binnen sporten.
Samenvatting op hoofdlijnen:
Leerlingen mogen normaal spelcontact hebben tijdens het
bewegingsonderwijs.
Leerlingen mogen de toiletten gebruiken.
Leerlingen mogen de douches niet gebruiken.
Leerlingen mogen de kleedkamers gebruiken.
De eigenaar van de zaal draagt zorg voor de procedures schoonmaak,
routing etc. volgens de RIVM-regels.
Als er wat verandert in de landelijke regels dan kan het zijn dat de
gemeente het protocol aanpast.

CO2 METING
De laatste weken staat het klimaat in de scholen vaak in het nieuws.

WIST U DAT.....
U zelf ook een mail naar
support kunt sturen in de
app via 'ondersteuning'
als u hulp nodig heeft?
Wij veel via de schoolapp
communiceren en dat de
nieuwsbrief daardoor
minder vaak dan voorheen
zal verschijnen.

Minister Slob heeft een landelijke commissie ingesteld voor ventilatie
(LCVS) om onderzoek te doen. De opdracht is dat scholen een CO2
meting doen op hun school. Deze informatie van alle scholen wordt
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verzameld en daaruit rolt dan een advies/plan van aanpak voor de
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scholen in Nederland. Dit alles zal in de maand september plaats vinden.
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VERJAARDAGEN
1 september Annelie
Jasmijn
3 september Rhona
5 september Nina
Justin
10 september Elina
14 september Maud
Suus
18 september Tygo
23 september Esra
24 september Ashley
28 september Alicia

ZIEKMELDING

KLASSENSHOWS

We hebben graag even persoonlijk

De klassenshows gaan dit school-

contact met u als ouder wanneer

jaar niet door. Ze staan nog wel

u uw zoon of dochter ziek meldt.

gepland op de kalender maar dit

Daarom maken wij geen gebruik

jaar gaan we op zoek naar een

van de mogelijkheid om dit via de
schoolapp te doen. Ziekmeldingen
graag via de telefoon.
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alternatief hiervoor. Shows samen
en voor de kinderen. Helaas zonder
ouders dit jaar.

Hoe we deze

shows vorm gaan geven komt op
een later tijdstip terug.

ZIEKTE EN VERVANGING
De afgelopen weken hebben we al
te maken gehad met verkouden
leerkrachten die dan niet naar
school mogen komen. Zij moeten

NIEUWE LEERLING

Rhona
Veel plezier op school!

eerst getest worden en pas na de
uitslag kunnen zij weer aan het
werk gaan. Tot nu toe heb ik nog
inval kunnen regelen maar bij alle
scholen gaat dit wel een probleem
worden. De eerste stap is het
zoeken van inval, lukt dat niet dan
gaan we intern kijken of we het op
kunnen lossen. Lukt dit ook niet
dan zal ik genoodzaakt zijn een
groep thuis te laten. Uiteraard doe
ik dat liever niet maar als er geen
andere opties zijn dan zal ik wel
moeten. Het is goed dat u hiervan
op de hoogte bent.
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