Nummer 30, maandag 11 mei 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 31.

We mogen weer!!!
Na vele weken op afstand, zijn we vanaf vandaag weer bezig met wat we het liefst doen:
onderwijs geven aan en contact hebben met leerlingen.
Vandaag zijn we gestart met de eerste groepen: de leerlingen van vier jaargroepen zijn
vandaag aanwezig.
Fijn om de kinderen weer te zien.
Ook heel fijn dat de afspraken in en rond school, zoals we die met u gedeeld hebben, door
iedereen zo goed werden nageleefd.
Na een rustig begin, zijn de eerste instructies inmiddels al weer gegeven; bijzonder om te
zien dat leerkrachten en leerlingen toch weer vrij snel terug zijn in hun gewone ritme.
De komende tijd zal er in de klassen vooral aandacht worden besteed aan het “opsporen”
van eventuele door de leerlingen opgelopen “achterstanden”.
Daarnaast is er veel aandacht voor het sociaal-emotionele welbevinden van onze leerlingen.
Tenslotte zijn leerkrachten en leerlingen gewoon heel blij elkaar weer te kunnen zien en
spreken!
We mogen weer: en we hebben er zin in!!

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: Doe je best!

2. De Oud Papier Actie
Dit schooljaar zouden er nog twee OudPapierActies (OPA-acties) zijn; nl. op 16 mei
en 4 juni a.s.
Deze acties gaan vanwege de Coronacrisis niet door.
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Ondertussen is de prijs van oud papier en karton zo ver gedaald en zo laag, dat de
kosten om de acties te organiseren hoger zijn dan de opbrengst.
Deze situatie maakt dat het niet langer verantwoord en mogelijk is om de
OudPapierActies voort te zetten.
Dit betekent dat onze school, na vele tientallen jaren, met de OPA-actie stopt.
Wij vinden dit erg jammer, maar …… als deze acties niets meer opbrengen, moet je
een besluit nemen te stoppen.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik alle ouders/verzorgers en leerlingen die
ooit geholpen hebben bij de OPA-acties heel hartelijk te bedanken voor hun inzet.
Er staan dus eens in de 6 weken geen grote papiercontainers meer bij onze school;
wel zijn er dagelijks nog wel twee kleine containers in de school aanwezig; deze
staan in het papierhok dat zich tegenover het lokaal van basisgroep Rembrandt van
Rijn bevindt. Hier kunt u uw oude papier/karton dus ook kwijt!

3. Toekomstige activiteiten
Inmiddels wordt duidelijk dat een aantal activiteiten niet door kan gaan.
Een opsomming:
-

-

De schoolreis voor leerjaar 1 – 7 zal geen doorgang vinden.
De komende weken zullen we besluiten wat we met de reeds door de
ouders/verzorgers betaalde bedragen doen: nog even wachten en op de bank
laten staan? Of terugstorten? U hoort van mij wat we gaan doen.
17 mei: kerk-schooldienst: deze gaat niet door
18 mei: “Kom in de klas”; deze activiteit kan geen doorgang vinden
Wat ook niet is doorgegaan, is de opening van ons KDV en de onthulling van
ons nieuwe gevelbord. Hiervoor wordt in overleg met de medewerkers van
“De Drie Ballonnen” een nieuwe datum gekozen.

Het team zal, wanneer de school weer opengaat, bekijken welke activiteiten we in de
laatste maanden van dit schooljaar nog een plaatsje kunnen geven.
Eén van de onzekere zaken daarbij is “het kamp van groep 8”. Duidelijk is dat het
geplande kamp (8 tot en met 11 juni a.s.) in ieder geval niet door kan gaan.
Momenteel zijn we aan het kijken of we het kamp kunnen verschuiven.
In de komende tijd zal duidelijk worden of dat lukt.
Als daarover meer duidelijk is, hoort u dit van mij.
De komende weken zijn er ook vergaderingen van de OuderRaad (OR) en
MedezeggenschapsRaad (MR). In overleg met de voorzitters zal bepaald worden
hoe we hier mee omgaan.
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4. Personele zaken
Zoals hierboven gemeld, zijn we vandaag weer gestart met het geven van onderwijs.
Gelukkig zijn er voldoende leerkrachten die deze taak op zich konden en wilden
nemen. Dat betekent echter niet dat alle leerkrachten momenteel in de school
aanwezig kunnen zijn, te weten:
-

-

Marga Ekkelenkamp (IB) en Anneke Kerkhoven (leerkracht basisgroep Kikker)
behoren beiden tot de zgn. risicogroep.
Dit betekent dat zij voorlopig thuis werken.
Marieke van der Zwan (leerkracht basisgroep Joke van Leeuwen) is
momenteel met ziekteverlof; we hopen dat zij binnen niet al te lange tijd weer
op school aanwezig kan zijn.

5. De kalender voor de komende tijd
(onder voorbehoud en afhankelijk van event. verdere Coronamaatregelen)
12 mei
14 mei
19 mei
21 mei
28 mei
29 mei
23 juni
26 juni
2 juli
4 juli
6 – 10 juli
14 juli
17 juli

20.00 uur: OR-vergadering
20.00 uur: MR-vergadering
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni a.s.
Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met 24 mei a.s.
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni a.s.
20.00 uur: OR-vergadering
Hofvijver’s got talent/meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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