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NIEUWS VANUIT DE DIRECTIE:
Wat een fijne weken hebben we al gehad met elkaar. Zijn al bijna gewend
aan het “nieuwe normaal”.
Maandag 8 juni, gaan in de rest van het land de scholen volledig open. Hier
op Effen blijft het zoals het is.
De RIVM-richtlijnen zijn ook weer bekend en hierin zijn voor Effen geen
veranderingen.
We blijven de verschillende ingangen gebruiken en houden de groepen
zoveel mogelijk gescheiden.
Ouders mogen helaas nog niet op het schoolplein of binnen in de school.
Het kan deze weken voorkomen dat als de leerkracht ziek is, de kinderen een
dag thuis moeten blijven. De invalproblematiek is erg groot, er zijn op dit
moment nauwelijks invallers beschikbaar. We streven er uiteraard altijd naar
om het zo goed mogelijk op te lossen en te kijken hoe we binnen het team
en andere INOS scholen kunnen schuiven.
Voor nu gaan we alweer de laatste weken in van dit bijzondere jaar en
maken we er met elkaar een mooie afsluiting van.
Met vriendelijk groet,
Lieke Gruyters

Oudergesprekken/
informatie avonden:
Helaas is het niet toegestaan om
oudergesprekken fysiek op school
te laten plaatsvinden. De geplande
gesprekken vanuit school met
ouders gaan in principe gewoon
door mits deze telefonisch of via
de digitale mogelijkheden gevoerd
worden.
Dit geldt ook voor LeerkrachtOuder-Leerling gesprekken. In
uit-zonderlijke gevallen biedt het
landelijk protocol de mogelijkheid
om oudergesprekken na schooltijd
op het schoolplein of elders buiten
te laten plaatsvinden.

Nieuws vanuit de IB:
Aan het einde van het schooljaar
worden normaliter de toetsen
van ons Cito-leerlingvolgsysteem
afgenomen. En dat gaan we dit
jaar de komende weken ook doen
om de kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen en op deze manier
goed te kunnen volgen waar onze
leerlingen zich nog in moeten
ontwikkelen of waarin ze sprongen
gemaakt hebben.
Door de weken thuisonderwijs
kunnen we ze niet één op één
vergelijken met de afname van

Korte mededelingen:
- denkt u eraan bij zonnige
dagen, dat u uw kind(eren) in
de ochtend al insmeert.
- 22 juni zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag.
- de buitendagen van
Natuurwijs, zoals op de
kalender aangegeven gaan
niet door, maar zullen op
een ander moment worden
ingepland of een andere
invulling krijgen.
- in de bijlage zit ook de
jaarkalender met vakanties en
vrije dagen voor schooljaar
’20-‘21

januari maar de toetsen zullen ons
zeker objectieve informatie geven
om te bepalen waar nog wel of niet
extra aan gewerkt moet worden.

Vormsel:
Gaat uw kind volgend jaar naar
groep 8 en wil hij/zij mis-schien
wel meedoen met de Vormselvoorbereiding?
In andere jaren zijn we altijd in
september gestart met de vormselvoorbereiding.
Echter, gezien de huidige situatie
met de Corona (COVID-19) pandemie,
heeft het Bisdom aangegeven
dat het niet de verwachting is dat
de vormselvieringen het komend
halfjaar zullen opstarten.
Om die reden zullen we nog niet
in september beginnen met de
vormselvoorbereiding.
We zullen de komende maanden
de ontwikkelingen blijven volgen.
Updates hierover zullen we geven
via de volgende kanalen: lokale
(digitale) wijkbladen, website parochie, scholen en de nieuwsbrief.
We verwachten in september de
volgende update te geven.
Voor vragen zijn we bereikbaar
via het volgende e-mail adres:
vormselwerkgroep@hotmail.nl.

Afscheidsavond:

GEHEIM BERICHT VOOR GROEP 8

Het einde van het schooljaar nadert
en dit betekent ook dat we afscheid
moeten nemen van de huidige
groep 8. Van 6 t/m 7 juli gaan we
op alternatief schoolkamp. Dinsdag
7 juli verwachten we rond 18.30 uur
met een gevulde buik weer terug
op school te zijn. We zouden het
dan leuk vinden om samen met de
ouders van groep 8 en de kinderen
deze leuke dagen, maar ook de
basisschooltijd af te sluiten met
een alternatieve ‘afscheidsavond’.
Aangezien we hier ook rekening
houden met de 1,5 meter richtlijn
van het RIVM zal deze avond
alleen bij droog weer plaatsvinden.
Dit zal hooguit een uur duren en
vervolgens mag u dan uw kind
lekker op bed gaan leggen!
De kinderen mogen de volgende
dag uitslapen en zien we graag
op woensdag 8 juli om 10.30 uur
op school. Aan het einde van deze
dag zullen alle andere kinderen de
schoolverlaters uitzwaaien, want
dit is voor hun de laatste verplichte
lesdag.
Let op: dit is voor de kinderen nog
een verrassing en ze krijgen dit pas
te horen op de afscheidsavond.

