Nr. 1, augustus 2020

NIEUWSBRIEF
Welkom

We zijn dankbaar dat we als team vandaag ‘officieel’
het schooljaar mogen beginnen. Vorige week heeft u
misschien al activiteiten in en rond de school gezien.
Donderdag 27 augustus hebben de nieuwe collega’s een
introductiedag gevolgd, waarbij in de middag bijna het
complete team aanwezig was en vandaag hebben we
opnieuw een studiedag, nu met álle collega’s.
Morgen verwachten we de leerlingen weer op school en
dat ze welkom zijn, kunt u ook zien aan het kleurrijke
spandoek op het plein. We hopen op een gezegend,
gezond en groeizaam jaar, waarin we als kinderen,
ouders, MR, bestuur en team samen groeien, werken en
met en van elkaar mogen leren.

Protocol

Wat betreft de maatregelen rond het Corona virus,
gelden dezelfde afspraken als voor de zomervakantie.
Voor de zekerheid hierbij een samenvatting van de
belangrijkste regels die van toepassing zijn:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5
meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun
handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de
BSO.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het
RIVM van kracht. Het is nog steeds van belang dat die
worden nageleefd. Ook blijven we letten op een
goede ventilatie in lokalen en gangen en blijven we
pauzeren in drie groepen. Wat betreft het thuisblijven
bij klachten geldt dat kinderen tot zes jaar met
neusverkoudheid gewoon naar school mogen komen.

Start groep 1 en groep 3

Voor het eerst naar school of voor het eerst ‘kleuter af’
in groep 3 is een bijzondere en ook wel een beetje een

spannende ervaring. Voor kinderen én voor ouders.
Daarom mogen ouders van leerlingen in groep 1 en
groep 3 de eerste week hun kind in de klas brengen.
Kijk samen even rond in het lokaal, houd zoveel
mogelijk afstand als volwassenen, groet de juf en neem
afscheid als uw kind op zijn of haar stoel zit. We hopen
zo de start voor iedereen veilig en fijn te laten
verlopen.

Schooltijden
De schooldag begint om 8:30. Om 8:25 gaat de eerste
bel en om 8:30 klinkt de tweede bel. We vinden het
belangrijk om op tijd te beginnen, ook in groep 1 en 2.
Kinderen die te laat op school komen, worden
geregistreerd in het leerlingvolgsysteem Parnassys.
Deze informatie wordt gedeeld met de leerplicht.
Uiteraard kan er in een enkel geval een calamiteit zijn,
waardoor een kind niet op tijd kán zijn. In die gevallen
is een berichtje via het ouderportaal prettig. De
leerlingen in de groepen 3 t/m 8 hebben daarnaast
uiteraard een eigen verantwoordelijkheid om op tijd op
school te zijn. Na een waarschuwing volgt voor hen bij
de tweede keer te laat komen een consequentie.

Contact school / Ouderportaal

Als u uw kind wilt afmelden voor school, bijvoorbeeld
in verband met ziekte, vragen we u dat via het
ouderportaal te doen. Dat geldt ook voor het aanvragen
van verlof. De directie beslist over de verlofaanvraag
en er gaat automatisch een melding naar de leerkracht
bij wie het betreffende kind in de klas zit.
Als een kind een (tand-)arts, orthodontist of ziekenhuis
moet bezoeken en dat echt niet buiten schooltijd
gepland kan worden, is het nodig dat u als ouder dat
eveneens via het ouderportaal vooraf doorgeeft.

Naar en van school

Veiligheid rond en op school is belangrijk. Met het oog
hierop het volgende:
Als u een kleuter met de auto naar school brengt of
komt ophalen, parkeer dan in de parkeervakken bij de
kerk van de Gereformeerde Gemeente of in de
parkeervakken bij het kleuterplein. Niet langs of op de
stoeprand of voor het hek van het schoolplein. Ook bij
het grote plein, aan de Prins Bernhardstraat, zijn
voldoende parkeervakken beschikbaar.
Voor leerlingen die dan meer dan 10 minuten moeten
lopen (bijvoorbeeld vanaf Beijersche, Achterbroek,
Benedenheul, Dreef of (bijna) aan het einde van het
Westeinde), is een fiets noodzakelijk. Van leerlingen
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die in de straten om de school wonen, verwachten we
dat ze lopend naar school komen.

Schoolgids

Morgen ontvangt elk gezin de schoolgids via het oudste
kind. Hierin staat belangrijke informatie voor het
komende schooljaar. Eén rectificatie geef ik alvast
door: op pagina 29 wordt de viering van Hemelvaart
genoemd. Dat moet Pinksteren zijn. Op het
activiteitenoverzicht op pagina 48 staat dit wel goed
vermeld: 20 mei viering Pinksteren.
Verdere actuele mededelingen vindt u op het
ouderportaal. Bij vragen over het ouderportaal, kunt u
terecht bij juf Schot. e.schot@cbsberkenwoude.nl

Gymkleding

Wilt u nakijken of de gymkleding en gymschoenen van
uw kind nog passen? Ook is het de bedoeling dat de
gymtassen wekelijks mee naar huis gaan en niet op
school blijven hangen. De gymtijden vindt u op pagina
17 van de schoolgids. Morgen (dinsdag 1 sept.) hebben
groep 3 en 7 gelijk al gym.

Met verjaardagen (en geboorte van een broertje of
zusje) mag er door leerlingen in de eigen klas en aan
de eigen leerkracht een (verpakte) traktatie worden
uitgedeeld.

Zwemles

Binnenkort starten voor de groepen 3 en 4 de
zwemlessen op vrijdag. De leerlingen van groep 3 en 4
worden die dag eerder op school verwacht. De
zwemlessen zijn ook dit jaar om de week. We wachten
nog op het rooster van het zwembad. Er verschijnt
hierover zo spoedig mogelijk een brief voor de ouders
van groep 3 en 4 op het ouderportaal.

Zendingsgeld

Dit jaar is het zendingsgeld bestemd voor de Zending
Gereformeerde Gemeente.

Dag van de leerkracht/verjaardagen

Schoolfotograaf

Om de rust in school te bevorderen vieren we niet de
afzonderlijke verjaardagen van de meesters en juffen,
maar zetten we hen gezamenlijk in het zonnetje op of
rond de jaarlijkse ‘dag van de leraar’. Vanaf dit
cursusjaar geldt dat ook de kleuterjuffen. Dit jaar valt
deze schoolbrede feestdag op maandag 5 oktober.
Meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd via
het Ouderportaal.

Aanmelding kennismakingsgesprek

Met vriendelijke groet, ook namens het team,

Volgende week maandag, 7 september, komt de
schoolfotograaf foto’s maken van alle groepen en van
de individuele kinderen. Er worden geen foto’s van
broers en zussen gemaakt.

Volgende week dinsdag en donderdag zijn de
kennismakingsgesprekken. U kunt zich hiervoor
aanmelden via het ouderportaal. Vanaf morgenochtend
9 uur kunnen ouders met meerdere schoolgaande
kinderen zich aanmelden en woensdag 3 september
vanaf 9 uur staat het intekenen open voor ouders met
één kind op school. Mocht u of (één van uw) kind (eren)
tot een risicogroep behoren, kunt u een mail sturen
naar de leerkracht met het verzoek om een
telefonische afspraak.
Wilt u specifieke, persoonlijke informatie over (de
onderwijsbehoeften van) uw kind met de leerkracht
delen, dan kunt u daarvoor bijgevoegd formulier
invullen. Het formulier mag u mailen naar de
leerkracht of tijdens de kennismakingsavond inleveren.

Hoofdluis
In deze periode van Corona wordt er geen
hoofdluiscontrole uitgevoerd op school. We roepen u
als ouders op om hier zelf extra op te letten en
regelmatig goed te kammen.
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Fruit

Graag willen we de goede gewoonte vasthouden om
regelmatig fruit te eten in plaats van snoep of koek. Dit
schooljaar blijven de dinsdag en donderdag
FRUITDAGEN. We vragen zowel leerlingen als
leerkrachten fruit mee te nemen op die dagen voor bij
het ‘eten en drinken’ om kwart over tien.

Traktatie
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