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11 september 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Op naar een swingend nieuw jaar!
Een schooljaar moet feestelijk geopend worden, vinden wij op IKC Merweplein.
Door alle regels en maatregelen die nog steeds gelden, werd de start van schooljaar 2020-2021 iets anders
gevierd, maar een feestje was het zeker!
Na een, hopelijk voor een ieder, heerlijk verlopen zomervakantie, is het schooljaar weer begonnen!
Heel erg fijn om iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen!

Vakantiedagen
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie – let op!
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
maandag 19 oktober 2020
maandag 21 december 2020
maandag 22 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
maandag 26 april 2021
donderdag 13 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 19 juli 2021

Laatste dag
vrijdag 23 oktober 2020
vrijdag 1 januari 2021
vrijdag 26 februari 2021
maandag 5 april 2021
vrijdag 7 mei 2021
vrijdag 14 mei 2021
vrijdag 27 augustus 2021

Studiedagen (kinderen vrij)
donderdag 18 februari 2021
woensdag 30 juni 2021

Activiteiten
Voorlopige planning activiteiten. Alle activiteiten blijven door Covid-19 onder voorbehoud en worden wellicht
anders georganiseerd dan dat u gewend bent, omdat we ons moeten houden aan de richtlijnen.
Startgesprekken (invulling volgt nog i.v.m. corona)
Schoolfotograaf
Schoolbasketbal
Facultatieve gesprekken (invulling volgt nog i.v.m. corona)
Sinterklaas
Kerstviering
Kinderen ’s middags vrij
Kennismakingsochtend nieuwe kleuters
1e rapport
Oudergesprekken (invulling volgt nog i.v.m. corona)
Studiedag
Lente-ontbijt
Schoolzwemmen 60 min. cup
Theoretisch verkeersexamen groepen 7
Schoolreis groepen 7
Schoolvoetbal groepen 7 en 8
Schoolreis groep 3 t/m 6
Koningsspelen
Schoolkorfbal
Kennismakingsochtend nieuwe kleuters
Studiedag
Zomerfeest kleuters
2e rapport
Oudergesprekken
Afscheidsmusical groep 8B
Afscheidsmusical groep 8A
Kinderen ’s middags vrij

1 oktober en 6 oktober 2020 (avonden)
12, 13 en 14 oktober 2020
13 november 2020
19 en 24 november 2020 (avonden)
3 december 2020
16 december 2020
18 december 2020
20 januari 2021
5 februari 2021
11 en 16 februari 2021 (avonden)
18 februari 2021
19 maart 2021
25 maart 2021
29 maart 2021
13 april 2021
14 april 2021
15 april 2021
23 april 2021
12 mei 2021
23 juni 2021
30 juni 2021
2 juli 2021
2 juli 2021
volgt nog
volgt nog
volgt nog
16 juli 2021

Informatieavonden vervallen
Zoals u heeft kunnen lezen in het Parro bericht van 4 september, komen de geplande informatieavonden te
vervallen.
U ontvangt op vrijdagmiddag 18 september een Parro bericht met hierin een link naar een digitale presentatie.
Deze presentatie heeft het team gemaakt en geeft u een beeld over de algemene gang van zaken op school en
het leerjaar van uw kind(eren). Daarnaast zit er bij dat bericht een bijlage. Deze bijlage betreft specifieke
informatie van de groep waarin uw kind(eren) zit(ten) en is geschreven door de groepsleerkracht(en).
We vinden het ontzettend jammer dat onze informatieavonden niet door kunnen gaan, maar hopen op deze
manier toch u te voorzien van alle informatie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze natuurlijk altijd stellen aan de leerkracht via Parro, via de mail, per
telefoon of tijdens het startgesprek. De startgesprekken zullen doorgaan, echter ook deze kunnen niet doorgaan
in school. Volgende week ontvangt u hierover een aparte brief hoe deze gesprekken gehouden zullen worden en
hoe een gesprek door u ingepland kan worden.
Maandnieuwsbrief
Vanuit de groepen wordt er veel gecommuniceerd via de Parro app. Om u niet te overladen met informatie
hebben we ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar via Parro een maandelijkse nieuwsbrief uit te laten gaan.
In deze maandbrief zullen we kort stilstaan bij een aantal activiteiten, die plaats hebben gevonden binnen onze
school. Ook zullen bijzonderheden binnen onze school aan bod komen, zoals mededelingen vanuit onze
administratie, berichten vanuit stichting OVO, lief en leed en ander nieuws waarvan u op de hoogte moet zijn.
Tevens zal de nieuwsbrief altijd starten met een overzicht van de komende activiteiten deze maand.
Nu is het soms ook noodzaak om u eerder op de hoogte te brengen van zaken die spelen. Dan ontvangt u deze
van de administratie ook via Parro.
De volgende maandbrief kunt u vrijdag 9 oktober verwachten.
Op onze website kunt altijd onze nieuwsbrieven terugvinden.
Tevens staan alle activiteiten (https://merweplein.nl/school/activiteiten)
en studiedagen en vakanties op onze website (https://merweplein.nl/school/vakanties)
Schoolkamp
Woensdag ging groep 8 op kamp!
Ondanks de richtlijnen die gevolgd moesten worden, was het plezier er niet minder door.

De overige groepen moeten nog even wachten op hun ‘uitje’, de schoolreis:
Schoolreis groepen 7
13 april 2021
Schoolreis groep 3 t/m 6
15 april 2021
Algemene ledenvergadering oudervereniging
Ook de algemene ledenvergadering van de oudervereniging zal niet doorgaan op 21 september 2020.
Wel kunt u op deze datum op onze site https://merweplein.nl/ouders/ov de evaluatie vinden van verschillende
activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De oudervereniging zal tevens met een nieuwe datum komen en hopelijk kan dan wel de vergadering
plaatsvinden. Wordt vervolgd.
Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar: ov.merweplein@stichtingovo.nl
Niet naar school mogen
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Ook voor leerkrachten geldt dus bij verkoudheidsklachten, koorts, of
iemand in het gezin met koorts, dat zij thuis moeten blijven.
De kans is dus groter (vooral nu het verkoudheidsseizoen er weer aankomt) dat er vaker vervanging gezocht moet
worden voor een groep of groepen.
Helaas is de lijst met invallers beperkt (en ook invallers kunnen ziek worden), met als gevolg dat we woensdag na
heel veel telefoontjes naar mogelijke invallers en intern gepuzzel, al groepen naar huis moesten sturen.
De komende weken wordt op OVO-niveau een protocol geschreven, hoe om te gaan met situaties wanneer er
geen vervanging mogelijk is. Op dit moment worden verschillende opties verkend.
We hopen dat we het protocol niet vaak in werking hoeven te zetten.
Daarnaast kunnen ook kinderen langere tijd afwezig zijn; dit omdat iemand in het gezin koorts heeft of omdat
verkoudheidsklachten blijven en het uiteindelijk lang duurt voordat de uitslag van de test binnen is.
Van belang is de leerkracht goed te blijven informeren.
Mocht het nodig zijn, doordat de situatie vragen oproept, dan nemen wij contact op met de GGD.
Wij zullen altijd het advies van de GGD opvolgen.
Luizencontrole
Gezien de situatie rondom het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, kunnen er op school geen
luizencontroles meer plaatsvinden. We willen u vragen om dit bij uw eigen kind(eren) te doen. Om u zo goed
mogelijk te helpen, verwijzen we u naar de site van het RIVM waar duidelijk alle informatie op te
vinden is: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen.
Mocht het zo zijn dat u bij controle luizen en/of neten aantreft, verzoeken we u dit te melden bij de leerkracht
van uw kind(eren). Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij juf Usha en juf Michelle.
Schoolmelk
Voor de zomervakantie hebben alle ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maakten van Campina
schoolmelk informatie ontvangen dat na de zomervakantie het contract niet meer verlengd gaat worden. De
kinderen krijgen in het nieuwe schooljaar geen schoolmelk meer. Tijdens de kleine pauze en tussen de middag
moet u zelf zorgen voor drinken. Dit kan in een drinkbeker, die bijv. later ook weer gevuld kan worden met water
als een kind nog dorst heeft, of een pakje drinken.

PLUS actie
Afgelopen week hebben we al veel munten mogen ontvangen. Onze dank hiervoor. Maar we gaan natuurlijk door
met sparen. Wij hopen u ook. In de winkel bij de PLUS hangt ook de tussenstand.
Op naar meer groen op ons plein!!!

Verjaardagen t/m 12 oktober
Onderstaande kinderen vierden onlangs of binnenkort hun verjaardag.
datum
1 aug.
2 aug.
3 aug.
4 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.
9 aug.

augustus
Ismail
Fedde
Joep
Floor
Damin
Ishak
Lars
Sep
Sven
Indy

datum
10 aug. Sven
Simon
11 aug. Chris
12 aug. Joe
Markus
David
Arman
13 aug. Ali
Murat
Lana
Jasmijn

datum
14 aug. Elias
Nora
15 aug. Mauro
16 aug. Lizzy
17 aug. Keet
18 aug. Qwin
21 aug. Lola
Rafi
Liv

datum
23 aug. Jayce
Sem
25 aug. Celine
26 aug. Sjoerd
Celine
Danique
27 aug. Emily
30 aug. Nora

datum september
1 sept. Lynn
Lenthe
4 sept. Jazzley
Maisam
Esmay
Thom
5 sept. Thomas
Bram
Lieke
6 sept. Daniël
datum
3 okt.
4 okt.
5 okt.
6 okt.

oktober
Hanna
Sam
Jenson
Linn

datum
7 sept. Luuk
Morgan
Mylan
Mo
10 sept. Sophie
Mirthe
14 sept. Isabella
Mayara
15 sept. Ilja
17 sept. Muthana

datum
18 sept. Aafke
Joep
Thijs
21 sept. Britt
22 sept. Daan
Evy
23 sept. Liv
25 sept. Romme
26 sept. Mylan

datum
7 okt. Jayden
9 okt. Robin
Robbin

datum
10 okt. Sophie
11 okt. Jesse
12 okt. Ravi

datum
27 sept. Damla
Yarno
28 sept. Fenne
Devan
30 sept. Jurre
Toby
Berend
Joris

