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Scholen gaan weer helemaal open vanaf 8 juni
Vanaf volgende week verwachten wij alle kinderen weer op school.
Alle maatregelen blijven van kracht die opgesteld zijn vanaf 11 mei. Ook de inloop vanaf 8.00 uur.
Alle kinderen gaan direct naar de klas, als ze op school komen.
Kinderen die na 8 juni niet op school komen, krijgen geen thuisonderwijs meer.
Doordat alle kinderen weer naar school gaan, wordt het natuurlijk een stuk drukker wanneer de
kinderen om 14.00 uur vrij zijn. We willen u vragen om gelijk naar huis te gaan wanneer uw kind(eren)
uit zijn. Denkt u eraan om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen?
Voor ouders is het om 14.00 uur niet mogelijk om te parkeren naast de school. Dit in verband met de
veiligheid van de kinderen.

Rapporten
Graag alle rapporten inleveren bij de eigen leerkracht.

Devices en schoolboeken weer mee naar
school
Vanaf 8 juni graag alle devices (laptops en
iPads) en schoolboeken mee naar school. De
devices graag in een stevige tas vervoeren.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
De oudergesprekken vinden plaats via Teams of telefonisch. De gesprekkenplanner wordt dinsdag 9
juni opengezet. U kunt zich net als anders aanmelden voor een datum en tijd. U kunt het beste met de
leerkracht even overleggen of u het oudergesprek via Teams (account van uw kind) wilt of
telefonisch.

Formatie
Inmiddels is de formatie rond voor komend schooljaar. Het formatieplan gaat eerst naar de MR en
daarna krijgt u het overzicht per mail. U krijgt het overzicht in de week van 22 juni gemaild.

Musical groep 8
Woensdag 1 juli gaan de leerlingen van groep 8 de musical “De
Boskampi’s” opvoeren.
We voeren de musical op in het gebouw van de ASWA. Deze
ruimte biedt, door de anderhalve meterrichtlijn, plaats aan 45
mensen. Wij zijn daarom genoodzaakt om de musical voor ouders
tweemaal te spelen, zodat alle ouders de voorstelling kunnen zien.
De leerlingen gaan op woensdag 1 juli twee keer een voorstelling geven. Per voorstelling mogen er
30 ouders komen kijken.
De eerste voorstelling begint om 16:00u, de tweede voorstelling begint om 19:30u.
We begrijpen dat ouders het liefst allemaal in de avond komen, dit is echter qua regelgeving omtrent
het Coronavirus niet mogelijk. We gaan werken met een voorkeurslijst.
We willen u vragen voor 12 juni bij ons aan te geven of u in de middag, avond of op beide tijdstippen
kunt. U kunt dit naar beide leerkrachten mailen.
We proberen zo een passende verdeling te maken. We begrijpen dat uw voorkeur wellicht uitgaat
naar de avond. U begrijpt dat dit niet mogelijk zal zijn voor iedereen. We hopen op uw begrip.
De voorstellingen mogen alleen bezocht worden door de ouders van groep 8 leerlingen. Mocht een
ouder zijn/haar plaats afstaan aan een ander familielid/vriend dan is dit mogelijk. We houden een
maximum aan van 2 personen per leerling.
De voorstellingen zijn sober aangekleed. Er zal geen pauze zijn en u wordt geacht na de voorstelling
direct weer naar huis te gaan.
We zouden het voor de kinderen en natuurlijk ook voor de
mensen die er niet bij kunnen zijn, fijn vinden wanneer iemand
van u de taak op zich wel nemen om de voorstelling op te nemen,
zodat de kinderen een blijvende herinnering hebben en opa’s en
oma’s de voorstelling ook kunnen zien. Mocht u dit willen, dan
horen we dat graag.

Gym
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er gym gegeven op het schoolplein. Kinderen moeten
dan schoenen aan hebben of meenemen.

Enquête vanuit het bestuur – reminder
Als u de enquête nog niet heeft ingevuld, zou u dit voor 10 juni willen doen?
Het bestuur wil graag weten hoe het afstandsonderwijs is bevallen bij de ouders. Daarom heeft het
bestuur een enquête uitgezet. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst:

https://bit.ly/Marenland-Noordkwartier_Thuisonderwijs
Nieuws vanuit de corsogroep
Zoals velen al weten, gaat de corso dit jaar helaas niet door. Wij vinden het heel erg jammer, maar
hebben begrip voor dit besluit vanuit de Damsterdag. Het thema dieren blijft staan voor 2021 dus
alles wat we nu hebben gedaan, bewaren we voor volgend jaar.
Er zijn nog heel wat zakken weg en wij willen jullie vragen deze zo spoedig mogelijk geplozen of ongeplozen in te leveren bij juf Andrea. Zij staat iedere morgen tussen 8.00 en 8.15 op het schoolplein
in een geel hesje.
Voor nu, allemaal heel erg bedankt voor alle hulp met roosjes maken en tot volgend jaar!!
Groetjes het corsoteam

