Infoblad 12 november 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u via parro een betalingslink voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt in samenspraak met de ouderwerkgroep en de MR vastgesteld.
Doordat vorig schooljaar een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan is niet het volledige
bedrag opgemaakt.
Sommige activiteiten zijn in een andere vorm doorgegaan zodat er wel kosten zijn
gemaakt. Bijv een paasattentie, broodje bij de laatste schooldag.
Voor dit jaar hebben we, in samenspraak met de OWG en de MR, besloten om de
bijdrage eenmalig te verlagen naar € 20,- . (ipv € 25,-)
Voorbereiding sinterklaas
Op school zijn we de voorbereidingen gestart voor het sinterklaasfeest.
Dit jaar hebben we te maken met corona en is het feest hierop ook aangepast. Eerder
heeft u de brief ontvangen vanuit het bestuurskantoor over het niet meer inzetten van
“pieten” op school. Samen met de MR hebben we besloten dit niet in 2 jaar af te bouwen
maar het in één keer te doen.
De aankomst willen we coronaproof niet op het plein doen. Sinterklaas is hopelijk deze
dag al op school. In de ochtend/middag krijgen de groepen 1 t/m 4 een
muziekshow/voorstelling waarbij sinterklaas aanwezig is. Iedere groep krijgt deze
voorstelling apart. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een gezellige dag met
surprises en gedichten.
Omdat sinterklaas en de muzikant al op 4 december geboekt waren hebben we ons feest
een dagje vervroegd.
Sinterklaas zal op donderdag 3 december onze school bezoeken.
Kerstviering
Ook de kerstviering is al in voorbereiding. Niet op donderdagavond maar op
vrijdagochtend 18 december. Dit om extra verplaatsingen met meer ouders te
voorkomen.
In de klas zal er een viering zijn waarbij wij u middels parro beelden zullen laten zien.
Er wordt gezorgt voor iets lekkers voor in de ochtendpauze. Meer informatie volgt.

Corona update
Na de laatste persconferentie is er weinig veranderd voor ons als school.
Alleen zijn de zwembaden gesloten. Dit betekent dat de zwemles tot nader bericht niet
doorgaat voor groep 5. Aan het eind van het schooljaar storten we het teveel betaalde
zwemlesgeld terug. Dit doen we pas aan het einde van het schooljaar omdat we dan
precies weten hoeveel zwemlessen er niet zijn doorgegaan.
IEP
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag en woensdag hard gewerkt aan de
IEP toets. We zijn, met u, benieuwd naar de resultaten. Maar wat hebben ze hard
gewerkt!
Verkeer
We werken op school aan een veiligheidslabel. Daarvoor kunnen we gebruik maken van
leuke activerende leskisten. Momenteel kunnen we in de bovenbouw gebruik maken van
VR brillen waarin de kinderen door het dorp Yerseke fietsen. Een leuke, leerzame
aanvulling op de bestaande lessen.
De dagen worden weer kouder en er worden weer meer kinderen met de auto naar
school gebracht. Wilt u de parkeerplaatsen gebruiken om de auto te parkeren, ook al is
het maar voor heel even. Zo zorgen we met zijn allen voor de veiligheid van onze
kinderen.

Denkt u aan:
● Actie schoenendoos

●

Vrijdag 13 november worden de schoenendozen opgehaald. Wat zijn er mooie
dozen ingeleverd. Hartelijk bedankt hiervoor.
Dinsdag 17 november is er een studiedag voor de leerkrachten (Leren
zichtbaar maken). De kinderen zijn dan vrij.

Coronaregels
● Bij koorts of griepverschijnselen blijf thuis. (kinderen kunnen met
verkoudheidsklachten wel naar school) Zie beslisboom
Bij koorts blijven ook de gezinsleden thuis.
● 1,5 meter afstand houden is voor leerkrachten en ouders onderling verplicht.
Kinderen hoeven zich daar niet aan te houden. Leerkrachten tot leerlingen ook
niet.
● Ouders mogen niet op het plein of in de school komen. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor zorggesprekken en nieuwe ouders. Zij mogen op
afspraak na schooltijd, rekening houdend met de 1,5 meter afstand de school in.
● Handen worden regelmatig gewassen, niezen en hoesten in de elleboog en
snuiten in papieren zakdoeken.
● Looproutes blijven gehandhaafd.
Bijlages
●
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
17 november
3 december
18 december

studiedag (kinderen vrij)
sintviering
kerstviering in de ochtend

18 december
4 januari
28 januari
8 februari
12 februari
21 april
23 april
10 t/m 12 mei
27 mei
17 juni
21 juni
2 juli
5 juli
22 juli
23 juli

kinderen om 12 uur kerstvakantie
Alberodag (kinderen vrij)
studiedag (kinderen vrij)
start oudergesprekken
rapporten mee
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
koningsspelen
schoolkamp groep 8
sportdag groep 3 t/m 8
schoolfotograaf
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)
opruimdag (kinderen vrij)

Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

