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Wel ko m !
Beste ouders,
Na een lange, zonnige vakantie begint aanstaande maandag de school
weer! We hopen natuurlijk iedereen in goede gezondheid te zien.
Het team is goed uitgerust en heeft alweer wat werk erop zitten om
alles in orde te maken. Wij kijken uit naar maandag!

Schooltijden
De schooltijden wijzigen op één punt (de woensdag):
Maandag:

8.30 - 14.45 uur

Dinsdag:

8.30 - 14.45 uur

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur (onderbouw én bovenbouw dezelfde eindtijd!)
Donderdag:

8.30 - 14.45 uur

Vrijdag:

8.30 - 12.00 uur (groep 1 t/m 4) en 8.30-14.45u (groep 5 t/m 8)

Vanwege de Corona-maatregelen blijft het halen en brengen van de kinderen op dezelfde wijze als
voor de vakantie. Ouders blijven buiten het hek op onderling 1.5m afstand. De kinderen worden op
het plein opgevangen en gaan vanaf daar naar de klassen. Voor alle afspraken en de plattegrond met
de juiste ingang voor elke groep hebben we het laatste protocol nogmaals als bijlage toegevoegd.
In school houden de leerkrachten 1.5m afstand van elkaar en zoveel mogelijk ook afstand tot de kinderen. De handen worden regelmatig gewassen en tussentijds wordt het toilet schoongemaakt.

Gymnastiekrooster groep 3 t/m eindgroepen
Maandag:

alle groepen

(juf Hanneke)

Dinsdag:

Eindgroep A en eindgroep B

(eigen leerkracht)

Vrijdag:

groep 3, 4, 5 en 6

(eigen leerkracht)

Graag gymkleding en passende gymschoenen meenemen op deze dag. We starten weer in de gymzaal, de gemeente maakt mogelijk dat alle Corona-maatregelen qua hygiëne worden nageleefd.
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Circus Rotjeknor op de Anne Frank
In de laatste maanden van vorig schooljaar konden veel geplande activiteiten en uitstapjes helaas
niet doorgaan. In plaats daarvan heeft onze oudercommissie geregeld dat we dit nieuwe schooljaar
actief starten!
Donderdag 3 september komt jeugdcircus Rotjeknor de hele ochtend op bezoek om alle kinderen
circustechnieken aan te leren. Jongleren, op een
grote bal lopen, fietsen met een éénwieler… alle
kinderen uit groep 1 t/m 8 gaan dit ontdekken.
Foto’s zullen op Parro verschijnen.

I n f o r m at i e avo n d e n
In de tweede schoolweek houdt iedere groep een informatieavond. Op deze avond hoor je wat er
dat jaar in de groep geleerd wordt. Ook kun je kennis maken met de nieuwe leerkrachten die zich
zullen voorstellen. Vanwege de corona-maatregelen kan slechts 1 ouder per gezin aanwezig zijn, en
volgt er nog een intekenmoment. De datum kan alvast op de kalender worden genoteerd.
Maandag 7 september:

19.00u groep 6

20.15u groep 4

Dinsdag 8 september:

19.00u groep 1/2A

20.15u Eindgroep B

Woensdag 9 september:

19.00u groep 1/2B

20.15u Eindgroep A

Donderdag 10 september: 19.00u groep 3

20.15u groep 5

Spor tpunt Gor inchem
Aanstaande donderdag start het sportpunt weer op het schoolplein.
Dit is wekelijks van 14.45-16.30u.
Ook hier wordt ouders verzocht buiten het schoolplein te wachten.

A g e n d a vo o r d e ko m e n d e p e r i o d e
Maandag 31 augustus: eerste schooldag
Donderdag 3 september: Circus Rotjeknor
Maandag 7 sept - donderdag 10 sept: informatieavonden
Dinsdag 15 september: Herdenking Joods Monument (Eindgroepen)
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