Effen, 20-08-2020__________________________________________________________________
Betreft: start schooljaar
Beste Ouders,
Na 6 weken vakantie starten we maandag weer en beginnen we aan een nieuw schooljaar. We hopen dat
iedereen een hele fijne vakantie gehad heeft en in goede gezondheid is. Want gezondheid is een punt waar we
nog steeds veel aandacht aan moeten besteden. Zeker nu de cijfers omtrent corona weer licht stijgen.
De eerder genomen maatregelen, zullen dan ook doorgang vinden in het nieuwe schooljaar. Wel met een paar
kleine aanpassingen. (zie ook brief vanuit INOS)
De kinderen komen binnen langs de 2 ingangen op het schoolplein.
Unit 1 en 2 langs de nooduitgang naast de speelzaal van de kleuters
Unit 3 en 4 langs de ingang bij het fietsenhok.
Ouders mogen helaas nog niet op het schoolplein, maar kunnen achter het muurtje blijven wachten.
Wel kunnen er gesprekken met de leerkracht in de school gehouden worden. Van te voren dient u hiervoor een
afspraak te maken en gaan wij ervan uit dat u in goede gezondheid komt, zonder corona gerelateerde klachten.
Voor de leerreisgesprekken in de tweede en derde week, krijgen alleen de leerlingen die naar een andere unit
zijn gegaan een briefje mee, waarop u een datum kunt invullen.
Wij als team hebben weer ontzettend veel zin om te beginnen, de kinderen weer te zien en er een mooi jaar
van te maken.
Thema 1:
We starten in de eerste week met ons eerste thema, FONK: het zit in je natuur.
We gaan praten over wat FONK inhoudt, betrekken de natuur erbij, hebben het over de talenten van kinderen
en sluiten het af met presentaties, werkstukken over de antwoorden van de leervragen die behandelt zijn.
Het idee is om elk thema af te sluiten samen met de ouders, verzorgers, opa’s /oma’s en mensen uit de buurt.
Helaas kan dit nu geen doorgang vinden, omdat we niet met zoveel mensen in de school kunnen. We zullen
andere middelen gebruiken om u op de hoogte te houden en te informeren en we hopen dat we wat verder in
het jaar dit wel kunnen gaan realiseren en u na elk thema kunt genieten van tentoonstellingen, optredens,
presentaties etc.
Schoolapp:
Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van: De schoolapp, dit is het communicatiemiddel wat we gaan
gebruiken tussen ouders en de school.
Hierop staat de jaarkalender, vakantierooster, maar ook worden hier de nieuwsbrieven geplaatst, overige
informatie en is er een button voor klassenboek, waar de leerkrachten foto’s en filmpjes plaatsen van de
verschillende units. (klassenboek komt in plaats van Klasbord, Klasbord zal dan ook niet meer gebruikt worden)
van de week krijgt u als ouder/verzorger een wachtwoord om in deze app te kunnen.
Belangrijk is dat je pushberichten aanzet, zodat je een melding krijgt als er iets geplaatst wordt.
De app is te downloaden in je appstore:
zoek op: basisschoolapp >download de app> typ Naam van de school: Effen> als je dit poppetje
krijgt heb je de juiste.
Voer wachtwoord in en zet pushberichten aan.
Kalender:
De jaarkalender is in de maak, nog een paar kleine wijzigingen aanpassen en dan komt hij in de schoolapp te
staan.
Alvast een aantal datums om in de agenda te noteren:
- 24 augustus: eerste schooldag
- 28 augustus: workshop drama unit 3-4
- 31 augustus: week van de leerreisgesprekken

-

2 september: buitendag unit 1
3 september: buitendag unit 2
4 september: buitendag unit 3 en 4
7 september: week van de leerreisgesprekken
21-22-23 september: entreetoets groep 8
24-25 september: alle leerlingen vrij

