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Schooljaar 2020/2021
Het is alweer bijna 2
weken geleden dat
de school is begonnen. In het begin
moesten de kinderen
wennen. Een nieuwe
groep, of andere kinderen in de groep, of,
voor sommigen, een
hele nieuwe school.
Inmiddels hebben de
kinderen hun draai
gevonden en komen
ze met veel plezier
naar school. We gaan
er weer een mooi
schooljaar van maken. Natuurlijk hebben
we nog steeds te maken met de coronamaatregelen, waardoor we dingen soms
op een andere manier moeten doen
dan gebruikelijk, maar
ook daar zullen we
onze weg in vinden.
Personeel
In groep IJsvogel is dit
schooljaar een nieuwe leerkracht gestart,
juf Saval de Haas.
De stagiaires zijn deze
week begonnen en
ook de vrijwilligers zijn
weer toegestaan in
school. Zij zijn een grote ondersteuning voor
de leerkrachten.
Fysiotherapie
Onze fysiotherapeut
Wessel zal vanaf 22
september weer op

school zijn op de dinsdag.
Interne Zorgcommissie
1 x per maand komt de
Commissie van Begeleiding (directie, intern begeleider, maatschappelijk werkster en orthopedagoge) bijeen voor de
Interne
Zorgcommissie
(IZC). Hier worden de
nieuwe leerlingen en de
schoolverlaters
standaard besproken. Daarnaast worden kinderen
besproken
die (extra)
ondersteuning
nodig
hebben betreffende ontwikkeling en/of gedrag.
Activiteiten
Op 23 september is het
Nationale Kraanwaterdag. Er wordt op deze
dag aandacht besteed
aan water als duurzame
en gezonde dorstlesser.
Aan de hand van een
korte aantrekkelijke les
ontdekken de kinderen
waar hun kraanwater
vandaan
komt,
hoe
kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf slim
kunt omgaan met dit
gezonde en duurzame
natuurproduct. Er is gratis
lesmateriaal beschikbaar
gesteld.
Afgelaste activiteiten
De open dag van de
Johan Cruyff Foundation
in het Olympisch Stadion
kan dit jaar, vanwege

het coronavirus, niet doorgaan.
Ook de Smaaklessen in Het
Hof van Wouw zijn om deze
reden afgelast.
Studiedag/Prinsjesdag
Op maandag 14 september is er een studiedag voor
het personeel. Dinsdag 15
september is het Prinsjesdag. Beide dagen zijn de
kinderen vrij.
Omgekeerde
oudergesprekken
In de week van 28 september t/m 8 oktober zijn de
omgekeerde
oudergesprekken. Op de studiedag
gaan we bespreken hoe
we dit vorm kunnen geven
i.v.m. de coronamaatregelen.
Kinderboekenweek
Van 30 september t/m 11
oktober is het Kinderboekenweek, met als thema
‘En toen?’ Deze 10 dagen
staan volledig in het teken
van de geschiedenis. We
lezen spannende verhalen
over ridders, dinosaurussen,
oorlogstijd of de oudheid.
Ons schoolthema is hieraan
aangepast en zal dan ook
zijn ‘Geschiedenis’ vanaf 28
september.
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