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Activiteiten de komende week
School weer volledig open
School weer volledig open
Het is voor ons van groot belang dat u als ouder de 1,5 meter afstandsregel kunt blijven toepassen.
Nog even de afspraken op een rij:
➢ De leerlingen van groepen 5 t/m 8 moeten om 8.15 uur op school zijn. Zij gaan meteen
naar binnen; groepen 5/6 via de deur van de kleuters, groepen 7/8 via de deur aan de
zijkant/ Overrijkskamp.
De leerlingen zijn 14.15 uur uit en gaan meteen naar huis of naar het lokaal van de BSO.
➢ De leerlingen van groepen 1 t/m 4 moeten om 8.30 uur op school zijn. Zij verzamelen op
de voor hen bekende plaatsen en gebruiken dan de kleuteringang (groepen 1/2) en de
hoofdingang (groepen 3/4) van de school.
Deze leerlingen zijn om 14.30 uur uit.
➢ Doordat nu het dubbele aantal ouders hun kind brengen, kunt u gebruik maken van alle
drie de ingangspoorten om uw kind(eren) af te zetten. Spreekt u met uw kind af bij welke
poort u uw kind op komt halen?
➢ Het kind wordt door één ouder gebracht en gehaald en laat u a.u.b. de auto thuis!
➢ De parkeerplaats aan de Postelkamp blijft afgesloten voor auto’s.
➢ We werken zoveel mogelijk met vaste groepen in de unit. Bij het buitenspelen zijn alle
leerlingen van dezelfde unit buiten, maar wel in hun eigen afgebakend speelterrein.
➢ De looproutes binnen van de verschillende units blijven zoals ze waren.
We hopen met deze regelingen het onderwijs op onze school zo veilig mogelijk te organiseren.
Mededelingen vanuit de units
Nog niet iedereen heeft het rapport op school ingeleverd!!
Unit 2
Maandag is het Juffendag en mogen de kinderen verkleed naar school komen!
Unit 3
Denken jullie eraan om de laptopjes én de oplaadsnoeren weer mee naar school te nemen.
Zorg ook voor een goede koptelefoon of oortjes.
Mededelingen vanuit de BSO
Afgelopen weken hebben we op de BSO vanwege het mooie weer, vooral veel buitenactiviteiten
gedaan. Ook zijn er weer veel kunstwerken geknutseld en hebben de kinderen heerlijk samen
gespeeld. Vanaf maandag mogen alle kinderen weer naar school en is de BSO ook weer volgens
het normale rooster geopend. Ouders brengen en halen de kinderen bij het hek naast de schuur.
Overdracht of bijzonderheden gaan via het ouderportaal of telefonisch.
We hebben voor het thema ‘Zomer’ leuke activiteiten op het programma staan.
Wij hebben er veel zin in!
Mededelingen vanuit de PSZ
Vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie zijn de tijden:
- de ochtend van 8.45-11.15 u
- de middag van 13.00-15.30 u
De kinderen kunnen gehaald en gebracht worden bij de poort die naast de peutergroep gelegen is.
Maandag 8 juni

Mededelingen vanuit de OR
•

Schoolfotograaf
In de week dat de school door het coronavirus dicht ging, stond de schoolfotograaf
gepland om de schoolverlatersfoto’s te maken en de portretfoto’s van de kinderen die ziek
waren. Aangezien er nu nog geen ‘derden’ op school mogen komen, lukt het dit schooljaar
helaas niet meer om deze foto’s alsnog te maken. De schoolverlatersfoto van de groepen 8
zal door school gemaakt worden, zodat er voor deze kinderen wel een leuke afscheidsfoto
is.
• Ouderbijdrage
Door het coronavirus zijn alle excursies geannuleerd. Het excursiegeld dat u dit schooljaar
heeft betaald, blijft staan voor het komende jaar. Het bedrag aan excursiegeld dat is
betaald door de ouders van de leerlingen van groep 8, zal bij de afscheidsactiviteit van
groep 8 worden gelegd.
Ouders die het excursiegeld nog niet hebben betaald, krijgen komend jaar een
herinnering.
Kledinginzameling
Op woensdag 17 juni om 8.30 u kunnen de kledingzakken op school bij de poort worden
ingeleverd.
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we
samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en
stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en
worden ouders even ontlast. Buurtgezinnen in Druten wil graag de bijgaande flyer onder de
aandacht brengen.
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