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Back To School!
Maandag 6 september gaan we weer naar school! We
openen het jaar buiten op onze twee schoolpleinen.
Wij hebben er zin in. Wij hopen de kinderen ook.
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
•

Opening schooljaar op het plein

•

COVID-19 maatregelen

•

Gezonde School

•

Startgesprekken

•

Kijk-Momenten

•

Overzicht vakanties en vrije dagen

Opening schooljaar en COVID-19 maatregelen
Groepen 1 t/m 4
De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) komen naar
binnen via het achterplein. Ouders mogen nog niet mee naar
binnen, wij kunnen dan de 1,5 m. afstand niet garanderen in
onze gangen en klassen.
Op de eerste dag zijn alle leerkrachten buiten op het plein om
ouders en kinderen te ontvangen. De volgende dagen gaan
kinderen van groep 4 zelf naar binnen, de jongere kinderen
gaan met de leerkracht mee naar binnen. Er zijn dus altijd
collega’s op het plein om kinderen te helpen.
We openen het schooljaar om 8:40 uur buiten op het plein
met een activiteit van meester Bas. Ouders van de leerlingen
van de groepen 1 t/m 4 mogen alleen de eerste dag op het
plein.
Groepen 5 t/m 8
De leerlingen van de bovenbouw komen naar binnen via het
voorplein en lopen vanaf de fietsenstalling langs het
schoolgebouw naar het voorplein. We openen het schooljaar
samen om 8:30 uur met de leerkrachten en een activiteit van
meester Bas!
Voor de rest vragen wij je je kind thuis te houden en/of te
laten testen bij COVID-gerelateerde klachten. Wij blijven
handen wassen en geven elkaar nog geen hand. Op die
manier hopen we geen klassen naar huis te hoeven sturen!

Gezonde school
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Vanaf 2017 is onze school een gezonde school net zoals alle andere
SALTO-scholen. Dit betekent o.a. dat wij afspraken hebben rondom
gezonde voeding en trakteren en gezondheidseducatie. Hieronder
de belangrijkste zaken op een rijtje, die ingaan met ingang van het
nieuwe schooljaar!
Ochtend pauze
Alle kinderen hebben 15 minuten de tijd om hun meegebracht fruit,
groente of een ander gezond hapje (niet zijnde een koek) te eten.
Kinderen drinken bij voorkeur water uit een meegebrachte beker.
Ervoor of erna spelen we buiten.
Lunch pauze
Voorbeelden van een gezonde lunch zijn:
• Bruinbrood, volkorenbrood, roggebrood, mueslibol
• Balans tussen zoet en hartig beleg
• Groente / fruit
• Op onze school zitten kinderen met 42 nationaliteiten. Wij
staan open voor andere vormen van gezond eten die
passen bij hun eetgewoonten/cultuur.
Ongezonde snacks, koek/snoep en/of chips geven wij mee terug
naar huis.
Gesprek
Als wij merken dat er vaak ‘ongezonde dingen’ mee naar school
komen, dan gaan wij met ouders hierover in gesprek. Wij lichten
onze visie toe en vragen actief om hun medewerking.
Traktaties
Na onderzoek is gebleken dat kinderen en ouders waarde hechten
aan het vieren van verjaardagen met een meegebrachte traktatie,
die anders is dan wat kinderen eten tijdens het pauzemoment.
Omdat kinderen een traktatie eten naast het gezonde hapje in de
ochtendpauze hebben wij afgesproken dat de uit te delen traktatie
niet te groot mag zijn. Is de traktatie te groot (denk aan een grote
snoepzak), dan mogen kinderen 1 of 2 snoepjes op school eten en
krijgen ze de rest mee naar huis. Het uitdelen van chips vinden wij
niet passen bij een gezonde school.
Wij blijven gezond eten en dus ook gezonde traktaties stimuleren.
Tijdens bijv. onze Gezonde Week besteden we hier aandacht aan
met de kinderen.
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Nieuwe tijdelijke collega’s
Juf Anne die met Juf Gonda lesgeeft in groep 1/2A verwacht
een tweeling. Zij is al met verlof. Anja Bojuncic vervangt haar.
Anja heeft veel zin om te werken met kleuters! Zij blijft zeker
tot eind januari bij ons werken!
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Startgesprekken
Vanaf 13 september voeren de leerkrachten met alle ouders
startgesprekken om kennis te maken en informatie over de
leerling uit te wisselen. Kinderen van de bovenbouw zijn
aanwezig bij deze gesprekken. De gesprekken zijn live op
school! Mocht je dit als ouder(s) niet fijn vinden, dan kan het
digitaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar een fysiek
gesprek.

Kijken in de klas!
We missen het contact met ouders en we horen van ouders
dat zij dit ook missen. Daarom organiseren wij “KijkMomenten” in de week van 11 oktober (week 41) en in de
week van 15 november (week 46).
Ouders zijn welkom tussen 8:20 en 8:45 uur welkom in de klas
om te kijken naar een lesje, naar werkjes of om samen te
lezen etc.
Twee weken van te voren kun je je inschrijven voor deze KijkMomenten. Er komen inschrijflijsten via Ouderportaal. Er
kunnen maximaal 6 ouders tegelijk in de klas en ook maar 1
ouder per kind.

Overzicht vakanties en lesvrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
28 febr. t/m 4 maart 2022
25 april t/m 6 mei 2022
25 juli t/m 2 september 2022

Feestdagen/Lesvrije dagen
Kerst
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

24 december 2021
15 en 18 april 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022

Studiedagen/Lesvrije dagen

Juni week

5 oktober 2021
8 november 2021
10 februari 2022
9 mei 2022
7 t/m 10 juni 2022

Deze dagen staan ook op onze kalender (Ouderportaal en Website).

