Buren, 14 september 2020
Bijlage:
GGD: voorstellen jeugdverpleegkundige en hoofdluis
STIB: 2x sociale vaardigheidstraining

Beste ouders/verzorgers,
De eerste twee weken zijn alweer voorbij. Voor iedere groep weer even wennen. In veel
klassen is gewerkt aan de klassenmissie (gewoonte 2: Begin met einddoel voor ogen – Maak
een plan). De kinderen bespreken met elkaar wat ze belangrijk vinden, waar ze komend jaar
aan willen werken en hoe ze dit met elkaar gaan bereiken. Het mooie kunstwerk hangt in de
klas op het The Leader in Me – prikbord. Op het grote leerplein hangt de eerste schoolbrede
vacature “Rondleiders Gezocht”. En in de klassen wordt er druk gesolliciteerd op de
beschikbare leiderschapsrollen. In september staat gewoonte 1
centraal: WEES PROACTIEF!
Startgesprekken
Maandag 21 september en dinsdag 22 september houden wij onze
startgesprekken. Vanaf morgen kunt u hiervoor een uitnodiging op
de mail verwachten. Wij kiezen er voor om deze op school te
houden. Dat vereist natuurlijk in deze tijd wel een strakke
organisatie.
Wij willen u vragen:
-

-

met één persoon te komen, er zal ook één leerkracht (in geval van een duo) in de
klas aanwezig zijn.
kort voor aanvang de school binnen te komen via de hoofdingang. Graag uw handen
desinfecteren en naar de klas lopen via de aangegeven looproute en even in het
halletje voor het klaslokaal wachten.
Iedere 10 minuten gaat de bel. Dit is het eind/beginsignaal van het gesprek.
Mocht het gesprek een vervolg nodig hebben dan krijgt u via de mail een uitnodiging
(live, telefonisch of via hang-out).
Wij verzoeken u na het gesprek direct via de aangegeven pijlen naar buiten te lopen
(dat is naar de achteringang of uitgang bij de sporthal).

Fotograaf
Dinsdag 15 september en woensdag 16 september
a.s. komt de schoolfotograaf bij ons op school. In
deze tijd hebben wij veel ziekmeldingen. We gaan
met de fotograaf in gesprek of er een mogelijkheid is
voor deze kinderen een keer terug te komen.

Continurooster
We zijn goed gestart met het continurooster. In korte tijd hebben we al vele weertypes
gehad. Dat was een mooie oefening voor ons allemaal. We hebben een enthousiast team
(van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie) van ouders, leerkrachten en een vaste
vrijwilliger. Voor de komende periodes liggen nog wel een paar aanmeldingen, maar helaas
nog niet voldoende.
Heeft u in de periode van de herfstvakantie tot aan de
kerstvakantie op maandag, dinsdag of donderdag tijd om
ons van 12.00 uur – 13.00 uur te helpen met het opvangen
van de kinderen, kunt u mij mailen. Bellen kan ook op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
We hebben ook wat buitenspeelmateriaal aangeschaft. Hiermee willen we wat rouleren
zodat de kinderen steeds met wat anders kunnen spelen.
Heeft u thuis buitenspeelmateriaal over, denkt u dan aan ons? Wij zijn er blij mee.
Wij zien u volgende week in school. Tot dan!

Met vriendelijke groet,
Namens het team obs Koningin Beatrix
Jacqueline de Fouw

!

