Weeknieuws nr. 28

5 juni 2020

AGENDA
Datum
8 juni
22-25 juni
23 juni
26 juni
3 juli

Activiteit
School open voor alle leerlingen
Contactavonden on-line
Oud papier
Rapport mee
Start zomervakantie om 12:15 uur

Weer naar school vanaf 8 juni
Afgelopen werd het definitief. We mogen weer volledig naar school!
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing
op de scholen in het basisonderwijs:
1.
Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3.
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7.
Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Bovenstaande richtlijnen staan ook in het protocol dat door onze koepel Comprix is
opgesteld.
Het spreekt voor zich dat we ook in de komende weken rekening moeten houden met de
activiteiten die nog gepland staan voor de rest van dit jaar. De kans is groot dat een aantal
van die activiteiten afgelast gaat worden of dat ze in een aangepaste (sobere) vorm gedaan
worden.
Op basis van het protocol hebben we helaas moeten besluiten om dit schooljaar geen
traktaties meer toe te staan. Uiteraard wordt er nog wel stil gestaan bij jarige leerlingen.
Verder willen we u verzoeken de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten
gaan, als ze dat kunnen. Indien kinderen toch gebracht worden, dan verzoeken we u ook bij
school de anderhalve meter in acht te nemen.
We gaan nog niet gymmen in de Duker. De gymlessen vinden dus buiten plaats. We krijgen
hierbij hulp van Buurtsportwerk.

Ten opzichte van de afgelopen weken hebben we een aantal start- en eindtijden van
groepen veranderd. Die wijzigingen hebben vooral te maken met de verkeersstromen
binnen de school. In onderstaand schema kunt u zien hoe we het praktisch gaan
organiseren:
groep
1A en
1B

starttijd
8:30 uur

eindtijd
14:00 uur

2

8:30 uur

14:00 uur
(woensdag
12:00 uur)

3

8:30 uur

ingang
Rechts achterin,
Vlindertuinzijde.
Zij worden opgevangen op
het plein achter school.
Links achterin.
Zij worden opgevangen op
het plein aan de
Mandehofzijde
Zijkant, Mandehofzijde

14:00 uur
(woensdag
12:00 uur)
4
8:45 uur 14:15 uur
Zijkant, Mandehofzijde
(woensdag
12:15 uur)
5
8:30 uur 14:00 uur
Hoofdingang
(woensdag
12:00 uur)
6
8:45 uur 14:15 uur
Hoofdingang
(woensdag
12:15 uur)
7
8:30 uur 14:00 uur
Zijkant Buurthuuszijde
(woensdag
12:00 uur)
8
8:45
14:15 uur
Zijkant Buurthuuszijde
(woensdag
12:15 uur)
Deze tijden blijven gelden tot aan de zomervakantie.

plein
Achter school

pauze

Zijkant,
Mandehofzijde

Zijkant,
10:30 uur
Mandehofzijde 12:15 uur
Zijkant,
10:15 uur
Mandehofzijde 12:00 uur
Zijkant
10:00 uur
Mandehofzijde 11:45 uur
Voorzijde +
pannakooi

10:15 uur
12:00 uur

Voorzijde +
pannakooi

10:00 uur
11:45 uur

Voorzijde +
pannakooi

10:30 uur
12:15 uur

Oudergesprekken
In de week van 22 t/m 25 juni vinden de oudergesprekken
plaats. Omdat ouders tot de zomervakantie niet in school
mogen komen, zullen we dat digitaal doen (Google Meet).
De groepsleerkrachten maken hierover de afspraken met de
ouders.

Monitor Dbos
Vorig schooljaar zijn wij begonnen met De bibliotheek op school. Wij krijgen vanuit de
bibliotheek ondersteuning bij vooral de promotie van lezen. Onze leesconsulent is Mariska
Smits. Samen met haar maken we een jaarprogramma, waarbij voor alle groepen activiteiten
m.b.t.t lezen aan bod komen. Een van de onderdelen is de boekenkring, waar we dit
schooljaar in alle groepen mee gestart zijn.

Elk jaar doen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mee
aan de leesmonitor. Dit is een soort enquête met
allemaal vragen over lezen. Bovendien vullen ook
de leerkrachten van groep 1 t/m 8 een monitor in.
Hieruit komt dan, hoe we er als school op dat
moment voor staan.
Dit jaar was het dus een tweede meting. Hieruit
bleek, dat de kinderen positiever over lezen denken
en dat er in alle groepen steeds meer aan
leespromotie wordt gedaan.
Ook thuis wordt er meer gelezen en/of voorgelezen.
We zijn heel blij met deze resultaten en gaan ook
volgend jaar hier weer op inzetten.

Thuiswerken
Doordat de kinderen vanaf 8 juni allemaal weer naar school
gaan, zit het thuiswerken er (voorlopig) op. Ondanks dat we de
kinderen natuurlijk liever op school ontvangen, kijken we heel
positief terug op de afgelopen periode. Mocht thuiswerken in
de toekomst nog eens aan de orde zijn, dan zien we dat met
vertrouwen tegemoet.
We hebben het de afgelopen periode samen gedaan, kinderen –
ouders en school. En daar mogen we trots op zijn!
We willen de kinderen en hun ouders enorm bedanken voor deze fijne samenwerking en we
hopen dat we dat ook buiten de Coronaperiode kunnen handhaven.
Een opsteker voor allen!!!

