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• Start nieuw schooljaar
Afgelopen maandag zijn we na een
zomervakantie van 6 weken weer
gestart.
We hopen dat iedereen ondanks
alle beperkingen een goede vakantie gehad heeft.
De kinderen zijn gelukkig allemaal
weer op school en we komen langzaam aan weer in het schoolritme
met nog een aantal aanpassingen
vanwege Covid 19.
We merken dat de leerlingen de
afspraken van voor de zomer vakantie nog goed in hun geheugen
hebben zitten.
Mocht u vragen hebben rondom de
manier waarop wij als Spelwert
onze maatregelen treffen of mocht
u e.e.a. willen melden dan graag
contact hierover opnemen met
Paul. De eerste 2 weken van het
schooljaar is hij aanwezig van
maandag t/m vrijdag. U kunt ook
bij Berna een bericht achterlaten,
waarna u door Paul teruggebeld
wordt. Een e-mail sturen kan ook,
maar de mogelijkheid om direct
daarop te reageren is er niet altijd.
• Communicatie naar ouders
Zoals u inmiddels wel gewend zult
zijn communiceren we onze informatie 1 x per 2 weken via deze
nieuwsbrief die alleen digitaal verstuurd wordt naar uw e-mailadres.
Daarnaast gebruiken we sinds vorig
jaar de Parro-app om informatie

naar u te versturen; soms specifiek
voor alleen de groep waarin uw
zoon of dochter zit, soms naar alle
leerlingen.
Mocht u als ouder nieuw zijn of
mocht de Parro-app na de zomervakantie niet meer werken, verzoek ik u een e-mail te sturen naar
de leerkracht van uw kind of even
telefonisch contact te zoeken met
school. We zullen dan ervoor zorgen dat de app zo spoedig mogelijk
goed functioneert.
De info uit de nieuwsbrief kunt u
ook altijd terugvinden op de website www.spelwert.nl
• Schoolfotograaf
Op de kalender is aangegeven dat
de schoolfotograaf dit jaar op
maandag 7 en dinsdag 8 september
op school komt. In overleg met de
Ouderraad en de fotograaf is besloten om ook deze activiteit te verplaatsen en wel naar maandag 12
en dinsdag 13 april.
• Schoolgids en kalender
Zoals voor de vakantie beloofd
ontvangt u vandaag de schoolkalender voor schooljaar 2020-2021.
Mocht u een 2e exemplaar nodig
hebben (i.v.m. echtscheiding) geeft
u dan even een seintje aan Berna of
de leerkracht van uw kind; we kunnen dan nog een exemplaar meegeven. De schoolkalender kunt u ook
via de website downloaden als pdf.
Ook de schoolgids is op de website
weer te downloaden. U ontvangt
deze niet op papier, vanwege de
drukkosten.

De schoolkalender en schoolgids zijn
dit jaar wederom opgemaakt door
Susanne van Wordragen, een oudouder van onze school die een aantal
jaren terug naar Schotland emigreerde. We zijn heel erg blij dat Susanne
dit nog steeds voor ons doet!!
Personele info
*I.v.m. langdurige afwezigheid van
Jack is Joep Feiter afgelopen maandag
enthousiast gestart met groep 8; tot
aan de herfstvakantie werkt hij van
maandag t/m donderdag en zal op alle
vrijdagen Marijn Schraa voor de
groep staan, zodat er vaste leerkrachten voor groep 8 zijn. Na de
herfstvakantie neemt Joep de groep 5
dagen per week.
*Sandra werkt -totdat Arianne weer
volledig voor de klas terugkeert op
woensdagen en donderdagen in
groep 7.
*Per 1 september komt een nieuwe
collega bij ons werken: Anke
Raaijmakers. Anke gaat groepen
overnemen van de collega’s die in kader van verlichting werkdruk, vrij geroosterd worden. Als Anke een
groep overneemt, dan is de eigen
groepsleerkracht gewoon op school
om administratieve taken en lesvoorbereidingen te doen. In een volgende
nieuwsbrief zal Anke zich aan u voorstellen.
• Borre-boekjes groep 1/2
Alle leerlingen van groep 1/2 krijgen
vandaag een gratis voorleesboekje
mee naar huis. We wensen u veel
voorleesplezier!
• Activiteiten en ouderhulp
Als u op de schoolkalender kijkt, ziet
u dat alle reguliere activiteiten gewoon ingepland staan. Dit is natuurlijk bewust gedaan, omdat we hopen
dat in de loop van het schooljaar
toch weer de reguliere activiteiten
uitgevoerd kunnen worden. Tot nader order lukt dat niet helemaal, vanwege het feit dat we geen ouders bij

activiteiten in het gebouw school
mogen toelaten. Daarom gaan de
spreekuren voor zowel Buurtzorg
Jong als de Cesar voorlopig ook
nog niet van start.
Bij een volgende nieuwsbrief zal
ook de ouderhulplijst verschijnen,
in de hoop dat we later dit schooljaar toch weer op allerlei manier
gebruik kunnen maken van ouderhulp. Gastlessen mogen inmiddels
weer wel doorgaan, mits we voldoen aan de het protocol van uitvraag naar corona-gerelateerde
klachten (triage).
• Gymnastiek groepen 3 t/m 8
Eerder informeerde ik u over het
feit dat in de eerste week nog geen
gymlessen gegeven worden door
de combinatiefunctionaris en dat
we nog even niet binnen mogen
gymmen.
In ieder geval blijkt dat de gymzaal
qua ventilatie voldoet aan de daartoe gestelde eisen.
Er wordt hard gewerkt aan een
protocol in afstemming met Spel&
en met de gemeente. Uitgangspunt
is dat bij redelijk weer (tot aan de
herfstvakantie) er nog zoveel mogelijk buiten gymlessen of spellessen verzorgd gaan worden. Zodra
de toestemming definitief rond is,
kunnen we bij slecht weer dan gebruik maken van de grote gymzaal
in de nieuwbouw.
De douches in de kleedkamers
mogen dan nog niet gebruikt worden. Ik vraag u hierbij daarom om
ervoor te zorgen dat op de dagen
dat uw dochter of zoon volgens
het rooster (laatste nieuwsbrief
schooljaar 2029-2020 en ook in de
schoolkalender) gymnastiek heeft,
in elk geval er voor te zorgen dat
er 2 paar gymschoenen mee naar
school komen: 1 paar waarop buiten gesport mag worden en 1 paar
schone gymschoenen voor in de
gymzaal.

Zodra het protocol gereed is en in
werking gaat, zal ik het met u delen.

Dit jaar zullen alle technieklessen
(vaardigheidslessen) gegeven worden door Daan Smits. Daan komt
a.s vrijdagochtend even kennismaken in de groepen 3 t/m 8 als hij
ook de “Sjorsboekjes” van Spel&
uit komt delen.
• Privacy voorkeuren Parro
Via Parro kunt u uw privacy voorkeuren aangeven. U kunt daar o.a.
aanvinken of u toestemming geeft
dat de leerkracht foto’s met uw
kind erop deelt via Parro, facebook,
onze website etc. Velen van u hebben dat vorig jaar al gedaan, maar
voor nieuwe ouders of ouders die
dat vergeten zijn te doen, staat
deze mogelijkheid op de app weer
open tot de herfstvakantie. Vinkt u
het even voor ons aan?

• Informatieavond
Op de schoolkalender staat onze
jaarlijkse informatieavond gepland
op dinsdag 15 september a.s. De
afgelopen jaren hebben wij er een
inloop avond van gemaakt, waarbij
u met u dochter of zoon in de
groep kon kijken, kennis kon maken met de leerkrachten en inzage
had in de methoden. Op deze
avond werd door de leerkracht van
groep 8 specifieke informatie gegeven over het traject naar het voortgezet onderwijs en Karin vertelde
eenmalig over de opbouw van het
leesonderwijs in groep 3. Wegens
corona kunnen deze voorlichtingsmomenten niet op school gegeven
worden. Ik vraag u echter om dinsdagavond 15 september in uw
agenda vrij te houden omdat we de
informatieavonden in een aantal
groepen nu digitaal gaan verzorgen.
Hierover ontvangt u binnenkort nadere informatie.
• Verlof
Indien uw kind om niet naar school
kan komen wegens ziekte, dient u
dat telefonisch te melden op 0418512815. Berna of een van de

collega’s nemen vanaf 7.45 uur de telefoon aan voor ziekmeldingen.
Indien uw kind om andere redenen
dan ziekte niet naar school kan komen of u verlof wilt aanvragen, dan
dient u dat te doen middels een verlofformulier. Indien u aan Berna of
een van de collega’s doorgeeft dat u
zo’n formulier nodig heeft, zorgen wij
ervoor dat u er een van ons ontvangt. Wilt u verlof ruim op tijd aanvragen?!
• Vaccinatie
Vaccinatie: we hebben van de GGD
informatie gekregen over de vaccinatie van de leerlingen die geboren zijn
in 2011.
U ontvangt thuis een brief van de
GGD met informatie, datum en tijd.
Op school ontvangen we geen lijst;
we hebben dus geen zicht op wanneer welke leerlingen aan de beurt
zijn.
Indien u een uitnodiging ontvangen
heeft voor de vaccinatie tijdens lestijden, wilt u dan middels een briefje de
collega informeren?!
Als u uw dochter of zoon tijdens lestijden komt halen, moet u bij het hek
op het grote plein (parkeerplaats)
wachten; spreekt u dat ook goed af
met uw kind?
Tijdens schooltijden moeten de leerlingen altijd door een volwassene begeleid worden, als ze naar een andere
locatie gaan. Kinderen mogen nooit
alleen zonder ouder of daardoor aangewezen volwassene tijdens schooltijd het verkeer in.
Bijlagen:
geen
Kalender:
31augustus t/m 4september: Kanjerweek
-9 september: Volgende nieuwsbrief
-15 september: Informatieavond
Met vriendelijke groet namens het
team,
Paul en Rian

