SCHOOLNIEUWS
ST.MARTINUS, DE SPIEGELTUIN & ‘t TOVERBOSCH
Woensdag 1 september 2021

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvang u het eerste schoolnieuws van dit schooljaar. We hopen dat jullie een goede vakantie
hebben gehad en uiteraard dat iedereen ook gezond is gebleven.
Maandag de 6e beginnen we aan het nieuwe schooljaar en gaan we er met zijn allen een mooi jaar
van maken!
Eerste lesdag
Op maandag 6 september gaan we weer beginnen. Vanaf 08.15 uur wachten de leraren de groep
op op het schoolplein. Er is dus géén inloop op de 1e schooldag.
Vanaf dinsdag is er wel inloop en kunnen kinderen zelf naar binnen toe vanaf 08.15.
De Coronamaatregelen
Als bijlage bij de nieuwsbrief krijgt u onder meer het laatste protocol voor het basisonderwijs. Dit blijft
in ieder geval geldend tot 20 september. Voor school betekent het volgende:
•
•
•
•

De normale schooltijden gelden nu weer: dus om 14.30 zijn alle groepen uit.
De kinderen worden buiten het plein opgewacht door de ouders.
Ouders houden daarbij zelf rekening met de afstandsregels
Bezoekers moeten hun gegevens noteren ivm bron- en contactonderzoek.

•
•

Vanwege de afstandsregels vragen we ouders om alleen op afspraak de school te betreden.
Ouders van Peuterspeelzaal gebruiken de zij-ingang. Ouders van de Kinderopvang komen via
het plein.

•
•

Kinderen die verkouden zijn mogen wél naar school komen.
Kinderen met Corona symptomen (koorts, benauwdheid, veel hoesten) blijven thuis en worden
bijvoorkeur getest. Ze mogen naar school als ze 24-uur klachtenvrij zijn.
Kinderen die ziek worden, moeten worden opgehaald van school.
De quarantaineregels blijven van kracht. Het risico bestaat dus nog steeds dat een groep voor
langere tijd thuis moet blijven.

•
•

Op school zorgen we ervoor dat de kinderen regelmatig de handen wassen, dat de werkplekken
regelmatig ontsmet worden, enz.
De kalender
De nieuwe kalender heeft u als bijlage bij deze nieuwsbrief gekregen. De kalender ligt nu bij de
drukker en zal waarschijnlijk in de 2e week van het schooljaar klaar zijn.
Dit is Holland
Zoals u weet zijn er op school opnames gemaakt voor het programma Dit is Holland. Er is toen een
promotiefilmpje over onze school gemaakt. Dit wordt uitgezonden op 12 september, rond 14.00 uur en
het wordt herhaald op 18 september rond 1100 uur. Daarna wordt het filmpje op de website
geplaatst.

Van start met de Gouden Weken
Vorig schooljaar zijn we gestart met de GOUDEN WEKEN. Na evaluatie is gebleken dat dit echt een
positieve bijdrage heeft geleverd aan de positieve groepsvorming. Daarom hebben we besloten om ook dit
jaar weer te starten met de GOUDEN WEKEN.
De komende zes weken gaan we samen aan de slag om de kernwaarde VEILIGHEID opnieuw centraal te
stellen.
Het respectvol omgaan met elkaar en onze leefomgeving is voor onze school heel belangrijk. Daarnaast
zien we het gevoel van VEILIGHEID als een voorwaarde om tot persoonlijke optimale ontwikkeling te kunnen
komen.
Gedurende het vorig schooljaar hebben we gezien dat er meer “rust” binnen de school is gecreëerd. Regels
en afspraken, die door iedereen (leerkrachten, kinderen en ouders) gedragen worden, dragen bij aan die
rust en bieden VEILIGHEID.
We geven de komende 6 weken weer aandacht aan de regels.
Komende week starten we met de regel “Iedereen is welkom”.
Tevens begint het proces van groepsvorming na een vakantie voor uw kind weer helemaal opnieuw. De
leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De beginweken van het schooljaar zijn GOUD waard
om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas.
De aankomende 6 weken besteedt iedere groep extra tijd aan de regels en activiteiten rond
groepsvorming.
We hopen op de ondersteuning van jullie als ouders en houden u in de komende weken op de hoogte van
de volgende stappen.

Oproep: overblijf ouders gevraagd
Voor de opvang van de kinderen tussen de middag maken wij gebruik van vrijwilligers. Deze krijgen
hiervoor een vergoeding (de vrijwilligersvergoeding).
Als we voor de opvang ons eigen personeel inzetten, dan gaat dat ten koste van de tijd die we in
lesactiviteiten kunnen steken. Daarom de keuze voor deze constructie.
Als u interesse heeft om de school te helpen met de overblijf, of u kent iemand die dat leuk zou vinden,
dan horen wij dat graag. Voor deze activiteit moet u wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
kunnen overleggen.

Belangrijke data
6 september
7 september
16 september
21 en 23 september
29 september

Bijlage: Kalender en Protocol

1e schooldag
1e schooldag nieuwe kleuters groep 1
informatieavond groep 1 en 2
inloopavond groep 3 tm. 8
studiedag, school gesloten

