Aan de ouders/verzorgers,
We hopen dat jullie allemaal een goede vakantie hebben
gehad en de batterij weer op hebben kunnen laden na zo’n
hectisch en vreemd schooljaar.
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Helaas moeten we constateren dat het coronavirus nog
steeds rond gaat en op bepaalde plekken weer oplaait.
Dit betekent dat we als school ook nog steeds te maken
hebben met de maatregelen die golden van voor de
vakantie. Verderop in de Nieuwsbrief kunt u hier meer
over lezen.
Afgelopen week zijn alle leerkrachten al druk bezig
geweest om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe
schooljaar. We hebben dan ook ontzettend veel zin om de
kinderen maandagmorgen weer te mogen ontmoeten.

We hopen als leerkrachten dat we samen met de
leerlingen en de ouders/verzorgers een fijn leerjaar
tegemoet gaan.

Met vriendelijke groet,
Jappie Groeneveld

Start komende maandag en de schooltijden:
We starten na de vakantie met dezelfde schooltijden die we voor de vakantie ook
hanteerden. Daarbij hanteren we dezelfde regels van het RIVM die al golden. Helaas is
het nog steeds niet toegestaan om ouders binnen de school/plein te laten.
Alleen de kleuters die net op school komen bij juf Grietje en juf Pytsje mogen eerst tot
de deur gebracht worden.
Maatregelen om verspreiding te voorkomen
- Was vaak je handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (geldt niet voor kinderen).
Ben je ziek?
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar school.
Schooltijden:
De tijden van het in- en uitgaan blijven tot de herfstvakantie in ieder geval hetzelfde.
Groep 1-2-3:
8.35 – 14.00 uur
Groep 4-5-6:
8.30 – 13.55 uur
Groep 7-8:
8.25 – 13.50 uur
Probeer zoveel mogelijk deze tijden aan te houden! Zorg dat kinderen niet al heel vroeg
op of rondom het plein aanwezig zijn.
Ingangen/uitgangen school:
Groep 1a/b-2-3 via het plein en dan via eigen buitendeur naar/uit eigen lokaal
Groep 1c -4 -5 -6 via de hoofdingang (aan de voorkant van school)
Groep 7 gaat via het plein ’s ochtends in school en ’s middags via de hoofdingang eruit.
Groep 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein.
Afspraken brengen en halen:
•
Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
•
Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
•
De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
•
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Mailadressen leerlingen:
Voor alle leerlingen zijn mailadressen aangemaakt, die ingezet kunnen worden bij het
gebruik van Teams, mocht het in de toekomst nodig zijn. Per klas is een Teams-omgeving
klaar gemaakt. Binnen de klas zal dit met de leerlingen besproken worden, zodat ze er
vlot mee kunnen werken.

Ventilatie en airco’s:
Afgelopen week was de ventilatie en het gebruik van airco’s in gebouwen veelvuldig in
het nieuws. Onze school maakt in beide gevallen gebruik van verse buitenlucht d.m.v. de
luchtbehandelingskasten die boven op het dak staan. Dit betekent dat hier geen
risicofactoren zijn.

Gymkleren:
Komende week starten de kinderen meteen met de gymlessen, dus graag de gymkleren
meenemen naar school. Controleer ook even de schoenen of ze nog goed passen.
Dit geldt ook voor de kleuters. Zij hebben op dinsdagochtend weer het Nijntje
bewegingsonderwijs.

Trakteren leerlingen:
De kinderen mogen, zoals aangegeven voor de vakantie, weer trakteren op school.
Mocht er getrakteerd worden, dan moet de traktatie voorverpakt zijn, zoals
bijvoorbeeld ijsjes. Dit graag van tevoren even overleggen met de leerkracht.

Huisbezoeken:
De komende tijd zullen de leerkrachten van de onderbouw nog geen huisbezoeken
afleggen i.v.m. de coronamaatregelen.
Zodra de ruimte er weer is, zullen we dit weer op gaan pakken.

De Gouden Weken:
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin
van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal
opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. De eerste weken
van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed
pedagogisch klimaat in de klas. Op It Fûnemint zetten we de Gouden Weken in om een
goede basis voor een fijne sfeer te leggen. De leerkrachten zullen u op de hoogte
houden waar ze mee bezig zijn.
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Werkoven

Meester Martijn
Werkhoven

Vrijdag

Verkeerscommissie:
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar
dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en
gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo
krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in
het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een
prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is
in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze
met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de
regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met
onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit,
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding,
informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en
medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets
regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het
verkeer is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen
als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit
schooljaar.

Informatieavond en omgekeerde oudergesprekken:
Zoals het nu staat, kan de informatieavond zoals we normaal gewend zijn, niet op de
reguliere manier doorgaan. Natuurlijk willen we u wel de informatie geven hoe er
gewerkt gaat worden in de klas. De leerkrachten zullen u hierover op de hoogte stellen!
De omgekeerde oudergesprekken aan het begin van het schooljaar zullen ook niet op
school plaats vinden. Via de leerkrachten hoort u hoe er toch een afspraak gemaakt kan
worden om u te laten vertellen over uw kind. Deze gesprekken zijn namelijk altijd heel
waardevol.

Afscheid meester Tsjipke en juf Olga:
Gisteren hebben we als team afscheid genomen van meester Tsjipke en juf Olga d.m.v.
een etentje op school.

* Agenda:

* Voorlopig even geen extra activiteiten!
* 17 augustus:
* 28 augustus:

Eerste schooldag
ANWB streetwise voor alle groepen

Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com

