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We hopen dat u en de kinderen
hebben genoten van een fijne
zomervakantie.
De afgelopen week zijn wij al gestart
om alle voorbereidingen te treffen
voor het nieuwe schooljaar met ons
nieuwe concept. Ondanks het zeer warme weer is dat gelukt en
verheugen we ons om de kinderen weer op school te zien!
We zullen u op verschillende manieren op de hoogte houden van
de stappen die we maken. Mocht u zelf vragen hebben of ergens
nieuwsgierig naar zijn, stelt u gerust een vraag aan ons, persoonlijk,
via mail of telefonisch.
Ervaringsgericht onderwijs
De afgelopen dagen zijn de teamleden
van Scholengroep Hardenberg bezig
geweest om een rijk basismilieu neer
te zetten in de klassen. Door een rijk
basismilieu wordt de nieuwsgierigheid
geprikkeld en worden kinderen
uitgedaagd om nieuwe dingen te
ontdekken. De dag is zo opgebouwd dat de betrokkenheid groot
blijft. De kinderen werken met een weektaak. Dit is een soort
agenda, waarop het werk staat wat er die week gedaan moet
worden. Er komt meer ruimte, zodat
kinderen meer initiatief kunnen nemen.

Schooltijden:
Ma: 8.30 – 14.30
Di: 8.30 – 14.30
Wo: 8.30 – 12.30
Do: 8.30 – 14.30
Vr: 8.30-14.30

Kalender:
17 augustus:
Weer naar school!
7 t/m 11 september:
Startgesprekken
18 september
Kinderen vrij:
Studiedag

Op de website kunt u
de actuele kalender
vinden voor het hele
schooljaar.

Eerste Schoolweek
De kinderen worden maandag feestelijk onthaald op het plein.
Daarna gaan ze met de leerkracht mee naar de klas.
De ochtend zal in het teken staan van de basisvakken;
rekenen, taal en lezen.
De middag zal in het teken staan
van de wereld oriënterende &
creatieve vakken.
Het uitgangspunt is om de
betrokkenheid en het welbevinden
van de kinderen te optimaliseren.

Wijziging personeel
I.v.m. het vertrek van Tineke Luisman kwam er voor de vakantie
een vacature op school. Gelukkig hebben we deze vacature kunnen
invullen. Dit heeft wel een verschuiving met zich meegebracht.
Maureen Mulder zal nu alleen in het Middenland te vinden zijn en
Tess Wigink zal op maandag en vrijdag het Hoogland versterken.
Voor Marle Kempees betekent dit dat zij op dinsdag, woensdag en
donderdag in het Hoogland werkzaam is. We wensen Tess heel erg
veel plezier bij ons op school en in de volgende nieuwsbrief zal zij
zich voorstellen.
Thema ‘In verbinding’
Maandag 17 augustus luiden we het nieuwe schooljaar in met de
kinderen. De eerste weken staat het project ‘In verbinding’ centraal.
Samen werken, samen spelen en samen zijn, om samen een fijn
schooljaar tegemoet te gaan!

Kijkavond
We willen u heel graag de school laten zien en vertellen wat
er op school allemaal gebeurd. Vanwege de
Coronamaatregelen moeten we goed nadenken over de
organisatie. We zullen u hierover binnenkort informeren. De
eerder geplande kijkavond van 7 september komt te
vervallen.

Startgesprekken
In de week van 7 september nodigen we u uit voor een startgesprek
met de leerkracht. De kinderen mogen ook mee komen naar het
gesprek. Nadere informatie volgt.
Sporten
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dinsdagochtend sporten onder
leiding van meester Daniël en
vrijdagochtend sporten onder leiding van
meester Nick. De kinderen van groep 1 en
2 sporten op vrijdagochtend ook onder
leiding van meester Nick. Op dinsdag is er
een gym/spelles voor groep 1 en 2 in het
speellokaal met de eigen leerkracht.
Corona
We hebben nog steeds te maken met de
gevolgen van het Corona virus. Dit betekent
dat we de volgende afspraken hebben
gemaakt met elkaar.

Coronamaatregelen:











Alle kinderen gaan volledig naar school en er hoeft geen 1,5
meter afstand tussen de kinderen gehandhaafd te worden.
Vanaf a.s. maandag 17 augustus hanteren we het
continurooster.
U neemt op het plein afscheid van uw kind(eren).
De kinderen komen binnen via de buitendeuren van het
eigen land.
Ouders zijn op afspraak weer welkom in school en dienen
zich bij binnenkomst te registreren.
Stagiaires en (externe) professionals zijn ook weer welkom in
school. Zij registreren zich ook bij binnenkomst.
Gymlessen worden gegeven in de gymzaal onder
begeleiding van een vakdocent. We houden ons aan de
richtlijnen van het RIVM.
Wij hebben gedurende de dag extra aandacht voor hygiëne.
Volwassenen houden ten allen tijde 1,5 meter afstand tot
elkaar en passen strikte hygiënevoorschriften toe.
Traktaties zijn weer toegestaan mits voorverpakt.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen
die gelden voor het onderwijs toe:
Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
1.
Neusverkoudheid (uitzondering kinderen in groep 1 en 2 en
kinderen die chronisch verkouden zijn of hooikoorts hebben);
2.
Hoesten;
3.
Moeilijk ademen/benauwdheid;
4.
Tijdelijk minder ruiken en/of proeven;
5.
Een kind met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft,
mag het kind weer naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor corona en
een positieve uitslag heeft, moet het kind wachten tot die persoon
24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf drie
kinderen per groep) neemt de school contact op met de GGD.
We realiseren ons dat de maatregelen rondom corona veel van u
als ouders, het team en de kinderen hebben gevraagd en vragen.
De maatregelen zijn aan het versoepelen, maar een aantal, zoals
hierboven boven beschreven blijven we handhaven voor ieders
veiligheid. We vertrouwen erop dat we uw medewerking hiervoor
krijgen.
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd naar school bellen.
Afwezigheid Marieke Naberman
25 Augustus wordt Marieke geopereerd. Waarschijnlijk zal ze
ongeveer drie weken uit de running zijn. Haar taken worden
overgenomen door de andere leden van het MT.
Hartelijke groet,
Team De Kern

