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Agenda
24 augustus
25 augustus
31 augustus
31 augustus
10 september
22 september
23 september
25 september

Eerste schooldag
Openingsviering, zonder ouders
Start project ‘Afval is (g)een kunst’
MR-vergadering
Informatieavond voor ouders
Schoolfotograaf
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Verjaardag juf Vera

Start schooljaar 2020-2021
Vandaag zijn we begonnen aan het nieuwe
schooljaar. Een schooljaar dat we samen tot een
succes willen maken; kinderen, leerkrachten en
ouders.

We hopen dat iedereen een fijne tijd op onze school
heeft en natuurlijk veel leert. De nieuwe kinderen en
natuurlijk ook de kinderen die al langer op onze
school zitten! We hebben er zin in om er een goed
jaar van te maken en zullen daar onze uiterste best
voor doen.
Voor álle leerlingen, ouders, leerkrachten, en
anderen die betrokken zijn bij onze school, een
ontzettend fijn, gezellig en leerzaam schooljaar
toegewenst!
Pensioen Erie
Op 1 februari 2021 gaat Erie met pensioen. In de
komende periode zal het team samen met de
stichting een traject opstarten voor een nieuwe
directeur.

Openingsviering
In verband met de geldende coronamaatregelen
kunnen ouders niet bij de openingsviering aanwezig
zijn. Het is niet mogelijk om anderhalve meter
afstand te houden.
Interessepeiling en informatie schooltijden
Binnenkort zullen we jullie informeren over een
eventuele overgang naar andere schooltijden. Voor
de vakantie hebben wij laten weten wanneer deze
bijeenkomsten plaats zullen vinden. In verband met
de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een
informatieavond te organiseren. Wij onderzoeken
nu de mogelijkheden hoe we jullie hierover het best
kunnen informeren.
Project ‘Afval is (g)een kunst’
Volgende week werken we met alle groepen aan het
project ‘Afval is (g)een kunst’. Gedurende deze week
staan afval/duurzaamheid/recycling centraal. We
gaan op verschillende manieren op zoek naar
antwoorden op vragen als: Wat is afval nu eigenlijk?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat we minder afval
produceren? Wat kun je hier zelf aan doen?
We gaan ook kijken naar of je met afval nog iets
moois kunt maken. Misschien lukt het wel om kunst
te maken van afval!
Gedurende de week zullen de kinderen verschillende
workshops volgen van o.a. het iXperium en Grote
Broer kunsteducatie. Ook zal Toon van Ooijen in de
bovenbouw een creatieve workshop verzorgen.
Natuurlijk zijn voor deze activiteiten materialen
nodig. Via Klasbord zullen deze worden gevraagd.
Kalender
Vandaag of morgen krijgt de oudste van het
gezin de kalender mee. Hierop vind je
informatie voor het komend schooljaar.
In het tekstgedeelte staat een verkeerde
datum voor een studiedag. Dit moet vrijdag 16
juli zijn in plaats van 17 juli. Wil je dit even
veranderen op de kalender?

Gymlessen
De gymles kan weer in de gymzaal worden gegeven.
De kinderen moeten dus hun gymkleren weer
meebrengen op de dag dat ze gaan gymmen.
Hoofdluiscontrole
In verband met de coronamaatregelen worden de
kinderen niet gecontroleerd op hoofdluis. Wij vragen
je om je kind(eren) zelf te controleren. Heeft je kind
hoofdluis, laat het ons dan weten. Wij informeren
dan de ouders uit de groep zodat zij hun kind nog
eens controleren.
Gebruik van potloden, pennen, scharen, e.d.
De kinderen schrijven op school met een rollerpen.
In groep 4 krijgen ze die.
Elk jaar wordt gezorgd dat de kinderen een
tekenpotlood, kleurpotloden, een gum en een
wisbordje met stift hebben.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed voor
deze materialen zorgen. We besteden hier
regelmatig aandacht aan.
Zijn ze de spullen kwijt of is het kapot (gemaakt) dan
moeten ze een nieuwe kopen.
Kosten:
Nieuwe rollerpen
Lineaal en wisbordje
Potloden en gum

€5,00
€0,50
€0,20

Informatieavond
De informatieavond zal dit jaar op een andere
manier plaatsvinden. De coronamaatregelen
waardoor we anderhalve meter afstand moet
houden van elkaar maken het onmogelijk om
jullie hiervoor uit te nodigen.
Natuurlijk willen we jullie heel graag informeren
over het nieuwe schooljaar. We zullen dit op een
andere manier gaan doen. Binnenkort krijg je
hierover meer informatie.
Adressenlijst
In het kader van de AVG (privacywetgeving) is
het niet meer mogelijk om een naam- en
adressenlijst van de kinderen uit de groep mee
naar huis te geven.
Calamiteitenplan
Ieder jaar wordt het calamiteitenplan herzien om
goed te kunnen reageren op een eventuele
calamiteit.
Binnenkort zullen we dan ook een (aangekondigde)
ontruimingsoefening houden zodat wij, maar ook de
kinderen, weten hoe te handelen.

Wat moet je als ouder doen bij een calamiteit:
Bel niet naar school, want de lijnen moeten open
blijven voor de hulpverlening.
Bij een calamiteit gaan we met de kinderen naar de
gymzaal of naar garage de Bont. Hier kun je je kind
op komen halen.
Neem geen kinderen mee naar huis zonder dat de
leerkracht hiervoor toestemming heeft gegeven.
Gebruik TikTok
Veel basisschoolkinderen gebruiken de app TikTok.
Zoals je wellicht via de media vernomen hebt zitten
er nogal wat privacyrisico’s aan het gebruik van deze
app. Er wordt dan op dit moment ook onderzoek
naar gedaan door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het advies van beveiligingsexperts is om, zolang de
onderzoeksresultaten er niet zijn, de app niet te
gebruiken en zelfs te verwijderen.
Klachtenregeling
In de bijlage staat de aangepaste Klachtenregeling
van Groeisaam.
Je kunt deze regeling ook vinden op de website:
www.groeisaampo.nl
Bijlages
-Klachtenregeling
-Informatie vanuit de JGZ (jeugdgezondheidszorg)
-Muziekschool
-Externe ondersteuning onder schooltijd
-Informatie vanuit de GMR
Team basisschool St. Lambertus

