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Nieuwsbrief 21: 6 juli 2020
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar:
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een bijzonder schooljaar waarin we samen
veel hebben meegemaakt. Namens het team wens ik u een prettige vakantie.
This is the last newsletter from this schoolyear. We have had a special schoolyear. We wish you
a nice summer holiday.

Prachtige donatie:
Dat wij omringd worden door warme en betrokken mensen, blijkt wel uit de donatie die wij recent
mochten ontvangen van de opa van Myrthe van Popering uit groep 5. Rene van Popering is
werkzaam bij een bedrijf in de chemische industrie. Vanuit zijn bedrijf konden en mochten zij
desinfecterende handgel uitgeven. Zodoende dat wij voor onze school een fijne donatie mochten
ontvangen. Deze is inmiddels al goed in gebruik genomen. Hartelijk dank!
We have received a donation of desinfected gel from the company of Rene van Popering. He is
the granddad of Myrthe van Popering from group 5. Thanks a lot for the donation!

Juf Jessica, Opa Rene en Myrthe samen op het schoolplein met de donatie handgel.

Ouderbedankje:
Het is voor u allen een bijzonder schooljaar geweest. Een jaar waarin veel van u gevraagd is m.b.t
het thuisonderwijs. We willen u daarvoor hartelijk bedanken. U ontvangt daarom van ons
komende donderdag een ouderbedankje! Dit geven wij mee met uw oudste kind bij ons op school.
Natuurlijk zouden wij niets liever willen om u dit persoonlijk te geven. Helaas, vanwege de nog
steeds geldende maatregelen is dat niet mogelijk. Ouders, bedankt! We hopen dat u geniet van
het bedankje.
This Thursday, you will receive a gift from school, for you. We want to thank you for your help
this year.

MR ouder gezocht:
In het nieuwe schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een
nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie. Indien u nu al meer wilt weten, kunt u terecht bij de secretaris van de MR. Dit is juf
Lonneke.
l.fraanje@gezellehoek.nl
We need a new MR parent next schoolyear. If you are interested, please make contact with miss
Lonneke.
Bericht vanuit leerplicht:
Na de lockdown van de basisscholen en tijdens de (deels) heropening van de scholen is door
leerplicht niet gehandhaafd bij afwezigheid van kinderen door corona. Dit gaat na de
zomervakantie echter wel veranderen. Leerplicht geeft in haar bericht aan, dat “angst” voor
corona geen geldige reden meer is om thuis te blijven. (Dit uiteraard wel wanneer kinderen
klachten hebben).
Er zal dus na de vakantie weer strenger gecontroleerd gaan worden. Heeft u hier vragen over?
Neemt u dan contact op met onze leerplichtambtenaar: Erica Knop (140165)
After the summer holiday the attendance officer will be stricter about children who stay at
home because of fear of corona. If you have questions about it, you can call Our attendance
officer Erica Knop (140165)

Wisseling van collega’s:
Komend schooljaar vindt er ook een wisseling van collega’s plaats. Zo gaat juffrouw Karen na 15
jaar onze school verlaten. Zij gaat per het nieuwe schooljaar werken op OBS De Rietgoor.
Juf Marlene is een nieuwe juffrouw die bij ons op school komt werken. Zij is intern begeleider.
Zij werkt momenteel op OBS De Rietgoor en komt per het nieuwe schooljaar als intern
begeleider bij ons op school. Meneer Jos en juffrouw Pauline nemen dit schooljaar ook afscheid
van onze school. Zij gaan met (vervroegd) pensioen.
There will be a change of personal next schoolyear. Miss Karen is going to OBS De Rietgoor.
Miss Marlene will come to us. She is an internal supervisor for our children. Mister Jos and miss
Pauline are going with (early) retirement at the end of this year.

Schoolafspraken rondom het coronavirus:
In de laatste persconferentie zijn er de nodige versoepelingen aangekondigd door het kabinet.
Dit is prettig enerzijds, maar roept ook vragen op. Vooralsnog is het ook onduidelijk wat deze
versoepelingen voor effect geven op de gezondheid in en na de vakantie. Wij hebben daarom
besloten dat we in ieder geval tot aan de herfstvakantie onze huidige afspraken blijven hanteren
m.b.t:
- Ouders en verzorgers nog niet op het plein of in de school/ aparte ingangen voor de
kinderen.
- Groepen eten en spelen met hun eigen groep buiten.
- Bij verkoudheidsklachten/ koorts blijf je thuis.
Vanuit het kabinet is voor de kinderopvang/ peutergroep aangegeven dat kinderen tot 6 jaar met
verkoudheidsklachten (zonder koorts) naar de opvang mogen komen. Dat geldt ook voor onze
peutergroep. Uiteraard overleg ik regelmatig met de peuterleidsters over de uitvoering van deze
afspraken. M.b.t. de kinderen bij ons op school geldt echter dat wij kinderen met
verkoudheidsklachten/ koorts, ongeacht leeftijd, thuis houden.
Na de zomervakantie gaan de gym en zwemlessen weer opgestart worden. Ook hiervoor geldt dat
dit volgens de RIVM richtlijnen gebeurd.
Mochten er nu duidelijke veranderingen plaatsvinden vanuit het kabinet, RIVM in de
zomervakantie, dan houd ik u uiteraard op de hoogte over wat dit dan voor de schoolafspraken
betekent.
Due to the corona we will continue till the holiday in the fall our schoolrules:
- Parents are not allowed on the playground or in the school/ different entrances for the
children.
- Every group will eat and play with their own group
- If you have a cold or fever, you stay at home (this is for all children)
After the summerholiday, gymnasticslessons and swimminglessons will start again.
If there are big changes in the summer holiday according to corona, I will inform you about it.

Informatie over het nieuwe schooljaar:
Op donderdag 9 juli a.s. van 11.00 tot 12.00 uur, maken de kinderen kennis met hun nieuwe groep
en leerkracht tijdens het wisseluurtje. Deze dag ontvangt u ook de namenlijst van de groep, de
jaarkalender, de schoolgids, het ouderbedankje en het rapport van uw kind.
The children will meet their new group and teacher Thursday. You will also receive the names of
the new group, the kalender, the schoolguide, the parentgift and the rapportcard of your child
(children)

Start zomervakantie:
Vanaf vrijdag 10 juli a.s. om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de zomervakantie. We
wensen jullie allemaal een fijne vakantie en zien jullie graag op maandag 24 augustus om 8.20 uur
weer terug.
Summerholiday starts on Friday 10th of july at 12.00 o clock. We wiwh you a very nice holiday
and see all children back on Monday 24th of august at 8.20 o clock.
De vakantiebibliotheek:
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt
en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. De
verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play. Kijk voor
meer info op www.vakantiebieb.nl.
Extra: winactie voor de jeugd!
Vanaf 1 juli kunnen kinderen van 6 tot 18 jaar op vakantiebieb.nl/win, laten weten welk boek in
de VakantieBieb hun favoriet is. Ze maken dan kans op een Beats Solo Pro koptelefoon.
Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in
de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale
producten voor kinderen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je ook bij
je leesconsulent terecht voor meer informatie.
To continue and practice reading in the holiday, there is the holidaylibrary.

