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Start schooljaar 2020-2021
Omgekeerde oudergesprekken
Informatieavond (Onder voorbehoud)
Nationale kraanwaterdag en start kinderpostzegelactie
Studiedag - leerlingen zijn vrij

Start van het nieuwe schooljaar
De afgelopen week is er door het team hard gewerkt: de klas ingericht, mooie
naamkaartjes, in diverse groepen hangen de doelenborden al klaar, zijn
lesplannen en rooster op orde. Maandag is het weer
zover: het nieuwe schooljaar start! Om 8.15 uur zijn
de deuren open en mogen de kinderen naar binnen
komen om hun juf/meester te begroeten en
uiteraard te kijken waar hun plaats zal zijn. Wij
wensen iedereen een heel gezellig en succesvol
schooljaar toe!
Covid-19
We houden ons aan de RIVM-richtlijnen. We dienen zo min mogelijk fysiek contact
te hebben met u als ouder/verzorger. Deze richtlijnen zijn onveranderd. Helaas
kunnen wij dus nog steeds geen ouders/verzorgers toelaten op het plein en in het
schoolgebouw. Hieronder ter herinnering puntsgewijs de afspraken die daarbij
horen:
● Leerlingen vanaf groep 3 blijven thuis bij verkoudheidsklachten die passen
bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk
of smaak)
● Indien een huisgenoot koorts of last van benauwdheid heeft blijft de leerling
ook thuis.
● Bent u in een risicogebied geweest? Volgt u dan de
richtlijnen op de site van buitenlandse zaken i.v.m.
thuis quarantaine.
● Jarigen mogen (zonder het bijzijn van
ouder/verzorger) trakteren in de klas. Dit moet dan
wel een voorverpakte traktatie zijn en niet iets wat
zelf is bereid en/of in elkaar is gezet.

Brengen - groep 3 t/m 8
U bent uiteraard vrij uw kind(eren) te brengen en vervolgens buiten het plein (en
dus voor het hek) af te zetten. Wij verzoeken u daarna meteen te vertrekken. Dit
om ook u als ouder zoveel mogelijk te beschermen. Zoals u gewend bent, staan
de leerkrachten vanaf 8.15 uur op het plein en vangen zij de kinderen op.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8
gaan door de vaste ingang in en uit de
school. Als uw kind op de fiets komt,
zou u dan met hen willen bespreken dat
ze bij het kleuterhek al afstappen en
lopend naar het hek van het middenen bovenbouwplein gaan?

Brengen - groep 1 en 2
De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door ouders bij de ingang van de
school afgezet. Een leerkracht van de groepen 3 t/m 8, of Juf Linda, Juf Bea of juf
Brenda vangen hen op en begeleiden hen naar de groep.
We zorgen voor de kleuteringang voor een 1,5-meter-zone. Deze zone is op de
grond aangegeven met tape.
Er staat handgel bij iedere ingang. Bij de kleuteringang zorgen we daarnaast voor
doekjes om eventueel gezichten te kunnen poetsen als dat nodig lijkt.
Bij binnenkomst moeten kinderen eerst handen wassen in de klas. Na ieder
toiletbezoek, voor het nuttigen van het tien-uurtje, voor en na de lunch en
tussendoor worden de handen gewassen. Zou u uw kind zoveel mogelijk kleding
willen aandoen die uw kind zelf kan aan- en uittrekken?

Aanwezigheid
Met ingang het nieuwe schooljaar hangt een bord in de hal
waarop u precies kunt zien welke leerkracht/directielid aanwezig
is. Linda Beaupain (locatieleider) is in principe aanwezig op
dinsdag, woensdag en donderdag (de eerste schoolweek ook
extra op de maandag).
Door vergaderingen en/of scholing kan de aanwezigheid af en
toe anders zijn. Voor allerlei praktische zaken rondom de school
kunt u haar bellen en/of mailen
(linda.beaupain@basisburen.nl).
Als ouder/verzorger kunt u voor alle vragen rondom uw eigen kind(-eren) terecht
bij de leerkracht.
Omgekeerde oudergesprekken
Week 37 is de week van de omgekeerde oudergesprekken.
Deze zijn zonder aanwezigheid van uw kind en vinden ’s
middags plaats. Tijdens dit gesprek vertelt u als ouder een
en ander over uw kind. Deze gesprekken zijn gericht om
meer te weten te komen over uw zoon/dochter.

We hebben ons in de eerste weken van het schooljaar al een beeld kunnen
vormen en zijn benieuwd of u dit beeld bevestigt.
Op deze manier krijgt elke leerkracht een volledig beeld en dit helpt ons nog beter
bij de begeleiding in het leerproces, het ontdekken van talenten en deze (verder)
te ontwikkelen. Het aanmelden hiervan gaat middels Parro.
Eind week 36 zetten we dit open en kunt u inschrijven.
Het is fijn als u van tevoren alvast na over wat u wilt vertellen tijdens dit gesprek.
U kunt denken aan: had uw kind zin om te beginnen, is uw kind gemotiveerd,
vindt uw kind het erg spannend, vindt uw kind het niet leuk om naar school te
gaan, vertellen ze thuis over school, wat zijn de hobby’s, enz.? Ook is er ruimte
om andere bijzonderheden die u belangrijk vindt te melden.
U hoort te zijner tijd hoe we de gesprekken exact vorm geven binnen de school
(i.v.m. Covid-19).
Wilt u de Parro-app op uw telefoon synchroniseren? Indien dit niet lukt kunt u een
mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind.
Schoolfruit
Volgende week doen wij een aanvraag bij EU-schoolfruit.
EU-schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas groente en
fruit te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken
lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen.
Dat is, dankzij financiering van de Europese Unie, helemaal
gratis!
Totdat duidelijk is of de aanvraag wordt gehonoreerd, verzoeken
we u uw kind dagelijks zelf groente/fruit mee te geven. Na een eventuele periode
van schoolfruit óf als we niet ingeloot worden, gaan we over tot een betaald
aanbod van een plaatselijke fruitteler.

Continurooster
Vanaf 31 augustus aanstaande zijn onze schooltijden veranderd. Op de Sterappel
gaan de leerlingen 5 dagen naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit rooster zal
wennen zijn, maar veel rust en regelmaat geven. Zoals u voor de vakantie in de
nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan de
overblijfkrachten die altijd al het overblijven
verzorgden, dit nu ook weer voortzetten. De
leerlingen eten in de klas onder begeleiding van hun
juf of meester en gaan daarna een half uurtje
heerlijk buiten spelen onder het toeziend oog van
twee overblijfkrachten. De leerkrachten hebben dan
pauze, maar blijven eindverantwoordelijk.
Vrijwillige bijdrage
Zoals u in de extra nieuwsbrief van juni heeft kunnen lezen, geeft 63,8% van u
aan een eigen bijdrage geen probleem te vinden. Dit zorgt ervoor dat we een
gedegen opvang goed kunnen organiseren. Deze bijdrage is uiteraard niet
verplicht, maar wel van belang om deze gecertificeerde overblijfkrachten een
kleine bijdrage te kunnen geven.

Zij ontvingen altijd al een vergoeding die werd betaald vanuit de overblijfgelden
die u als ouder betaalde als uw kind tussen de middag
op school bleef. Na een rekensommetje te hebben
gemaakt, hebben wij besloten per kind €0,25 per keer
te vragen (€1,25 per week). Het is een heel klein
bedrag (het was altijd €1,50 per kind per keer), maar dit
bedrag is voldoende om de mensen te kunnen
bekostigen.
Wij willen u vragen om deze vrijwillige bijdrage per
kwartaal te betalen (€15,00). Dit kan voor het eerste kwartaal contant in de week
van 1 september. Zou u het geld aan uw kind in een envelopje willen meegeven?
Vanaf het volgende kwartaal kan dit bedrag worden overgemaakt op een rekening
t.a.v. het continurooster. U kunt er uiteraard eveneens voor kiezen om per maand
€5,00 over te maken. De leidster van de overblijfkrachten beheert deze rekening
en zorgt dat de zij betaald worden. Alvast heel erg bedankt voor het feit dat velen
van u een bijdrage willen leveren. #samenschoolzijn
Studiedagen
Vandaag hebben we een studiedag gehad. Dit jaar staan meer studiedagen
gepland. Regelmatig zullen we u informeren over de ontwikkelingen die wij in
gang zetten. Met onderstaand gedicht heb ik de studiedag van vandaag geopend.
Graag deel ik dit met u.

We hopen u middels deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht.
Mocht u desondanks nog vragen/opmerkingen hebben, stuur gerust een mailtje.
Met een hartelijke groet namens het team,
Linda Beaupain

