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Data
14 augustus: 19.00 uur Klussenavond; ouders / verzorgers van leerlingen in de groepen 7 en 8
17 augustus: Start nieuwe schooljaar
10 september: Afscheid meester Dick en startactiviteit – zie verdere informatie

Eerste schooldag maandag 17 augustus

De vakantie zit er bijna op. Hopelijk heeft u allemaal een fijne tijd gehad de afgelopen weken en is iedereen lekker
uitgerust. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn alle teamleden al druk aan het werk geweest
op school ter voorbereiding op de eerste schooldag, zodat we iedereen weer van harte welkom kunnen heten op
maandag 17 augustus.
Op onze school is het traditie om de eerste dag van het nieuwe schooljaar te beginnen met een inloop voor alle
ouders. Helaas kunnen we deze traditie dit jaar niet voortzetten in verband met de coronamaatregelen. A.s.
maandag zullen alle teamleden die die dag aanwezig zijn voor schooltijd op het plein zijn, maar wij verzoeken
ouders om – net als voor de zomervakantie – het plein niet op te komen. Mocht u iets willen delen wat van
belang is voor de begeleiding van uw kind op school, dan vragen wij u dit te mailen aan de beide leerkrachten van
uw kind. Op het plein, ‘langs de lijn’ is hier onvoldoende tijd en privacy voor. Voor de volledigheid hierbij de
mailadressen van de leerkrachten per combinatiegroep:
Groep 1/2 (incl. peuters):
jennie.weitkamp@fiers.nu en janine.westerhof@fiers.nu
Groep 3/4:
joke.geugies@fiers.nu en brenda.elzen@fiers.nu
Groep 5/6:
demi.lamberink@fiers.nu en marieke.nijboer@fiers.nu
Groep 7/8:
marieke.nijboer@fiers.nu en marlon.scholten@fiers.nu
Uiteraard zullen we in de groepen ruim aandacht besteden aan de vakantiebelevenissen van de kinderen.

Afscheid meester Dick en startactiviteit op 10 september

Op donderdag 10 september staat het afscheid van meester Dick gepland, met aansluitend de startactiviteit.
Momenteel zijn we aan het bekijken in welke vorm dit kan plaatsvinden, met inachtneming van de
coronarichtlijnen. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer over.

Klussenavond 14 augustus a.s.

Op vrijdag 14 augustus 2020 om 19.00 uur Klussenavond. De ouders / verzorgers van de leerlingen in de groepen
7 en 8 hebben hier deze week al bericht over gehad. Inmiddels is bekend dat er zeker een aanhanger meekomt
(René Boode) en ook het afvoeren van het groenafval is geregeld.

Luizenzakken en kleutergymtas
Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen allemaal hun ‘luizenzak’ mee naar huis gekregen; de kleuters
ook hun kleutergymtas. We hebben u gevraagd deze thuis uit te wassen en indien nodig te herstellen. We
rekenen erop dat na de vakantie de kinderen deze spullen zo snel mogelijk weer meenemen naar school.

Coronavirus en het opstarten van de scholen
Bij deze nieuwsbrief vindt u ook een nieuwsbrief van Fiers, onze scholenvereniging. Hierin kunt u lezen wat de
algemeen geldende richtlijnen voor alle scholen van Fiers in verband met het coronavirus zijn. Dit is ook de reden
waarom de traditionele inloop op de eerste schooldag niet kan plaatsvinden. Op het plein zullen a.s.
maandagochtend tussen het toegangshek (Westrupstraat) en het fietsenhok en op 2 plekken bij de kleuteringang
(Oldenhoffstraat) blauwe lijnen op de tegels te zien zijn. Wij vragen alle ouders / verzorgers om aan de
buitenzijde (ten opzichte van het schoolgebouw) van deze lijnen te blijven. De kinderen mogen uiteraard het
plein op. Ook wanneer de school uitgaat, vragen wij ouders / verzorgers van achter deze lijnen de kinderen op te
wachten.
Zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief van Fiers, kunnen wij ouders wel op afspraak ontvangen binnen het
schoolgebouw. Dit betekent dat – zoals het nu lijkt - in september de informatieavonden per groep wel kunnen
doorgaan, omdat we dan bijv. de gelegenheid hebben om 1,5 m. afstand onderling te houden. Hierover
informeren wij u zo spoedig mogelijk.
Wilt u de komende tijd iets bespreken op school, dan kunt u het beste via de mail of telefonisch een afspraak
maken.

Creatieve ochtend en hulp van ouders

In verband met de coronarichtlijnen zullen wij voorlopig nog geen ouders inzetten tijdens de creatieve
ochtenden. De creatieve ochtenden gaan – in aangepaste vorm – wel gewoon door.

Gym

Van de gemeente Coevorden hebben wij bericht ontvangen dat we weer gebruik mogen maken van de sporthal
voor de gymlessen. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Vanaf donderdag 20 augustus vinden de gymlessen weer
volgens rooster plaats en vragen wij u om gymkleding aan uw kind mee te geven.

