Extra Nieuwsbericht, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 1 okt.2021.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze een extra nieuwsbericht .
De volgende nieuwsbrief, volgt op vrijdag 8 oktober 2021.
Algemeen.
Opgelet……Corona aanpassingen per maandag 4 oktober as.!
Hallo allemaal, inmiddels zijn er weer diverse (landelijke)versoepelingen
doorgevoerd m.b.t. het Coronavirus. Ook wij als school gaan daarom weer wat
aanpassingen doorvoeren, u leest ze hieronder.
-

Vanaf aanstaande maandag 4 oktober gaan alle groepen weer naar
school via de achteringang en wordt er net als voorheen weer gebeld om
8.25 uur, groepen stellen zich op, op het plein, op hun eigen plaats. Er is
vanaf maandag dan ook weer pleinwacht op het schoolplein vanaf 8.15 uur.

-

Alle traktaties mogen weer; we stappen dus af van alleen maar voorverpakte traktaties en
denkt u bij trakteren ook aan gezonde traktaties a.u.b.

-

Wat blijft wel… als uw kind echt klachten heeft, gerelateerd aan het Coronavirus, is testen
echt het advies! Bij dit nieuwsbericht ook de laatste beslisbomen, zodat u zelf kunt checken.

-

Ouders/ verzorgers zijn welkom in de school voor gesprekken, korte contacten enz. maar
grote aantallen ouders/verzorgers tegelijk daar wachten we nog mee! Het afscheid nemen bij
groep 1/2 blijft dus nog hetzelfde als de afgelopen periode. Met ouders van startende leerlingen
worden apart afspraken gemaakt!

-

Na de herfstvakantie vinden er wellicht nog aanpassingen plaats, maar dat hoort u dan weer van
ons!

Fysiotherapie op school!
In de afgelopen weken heeft onze school contact gehad met fysiotherapeut Marc bijdeVaate.
Hij heeft onze school het aanbod gedaan om kinderen te begeleiden m.b.t. motorische vaardigheden.
Hij kan daarbij onze leerkrachten ondersteunen en leerlingen begeleiden.
Ook is hij bereid op vragen van ouders/verzorgers in te gaan m.b.t. zaken die met motoriek,
schrijven enz. te maken hebben of daar contact over te hebben.
Het contact loopt via de leerkrachten, dus heeft u vragen omtrent dit onderwerp, geeft
u dit dan aan bij leerkrachten. Ook kan het zo zijn dat de leerkrachten u benaderen met
de vraag of Marc misschien met uw zoon/dochter aan de slag kan gaan.
1e Jaarplanning activiteiten school!
Bij dit extra nieuwsbericht zit ook de eerste versie van de jaarplanning m.b.t. activiteiten enz. die op
school plaatsvinden of gaan plaatsvinden.
Deze kan nog wijzigen of uitgebreid worden, houdt u daarom ook altijd de nieuwsbrieven en mail in de
gaten a.u.b.
Belangrijke data:
- Di 5 okt: Dag van de Leraar
- Di 5 okt: 1e OR vergadering OBS Duiveland
- Woe 6 okt: Start Kinderboekenweek, Thema: Worden wat je wil!
- Woe 6 okt: Bibliotheekbus op school/Nieuwerkerk
- Woensdagmiddag 6 oktober: studiemiddag Kanjertraining voor team, alle leerlingen vrij!
- Vrij 8 okt: Volgende Nieuwsbrief
- Ma 11 okt: 1e MR vergadering OBS Duiveland, 15.30 uur
- Di 12 okt: Fietsenkeuring Groep 5 t/m 8; ’s morgens! Nadere info volgt!

Bijlagen bij dit nieuwsbericht…
-

1e versie Jaarplanning
Beslisbomen i.v.m. Coronavirus

