Nieuwsbrief 2 schooljaar 2021-2022
Beste ouder(s) verzorger(s)
De vakantie is alweer voorbij gevlogen. Wij hopen dat u
ondanks de Corona toch hebt kunnen genieten van elkaar
en van de natuur en cultuur.
U heeft van ons een jaarkalender ontvangen, echter nog
steeds met een voorbehoud dat het vanwege de COVID-19 maatregelen mogelijk moet
zijn. Wij zullen u ook nu zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Het is belangrijk dat u alle informatie via e-mail en Parro van ons ontvangt. Wanneer dat
niet het geval is wilt dan tijdig aan de bel trekken dan kunnen wij snel kijken of wij het
probleem op kunnen lossen. Ik wens de kinderen, u maar ook mijn collega’s een mooi
schooljaar toe.
Mede namens het team van ‘De Klimbeam’
Ackelyn
WERKWIJZE NA DE ZOMERVAKANTIE
Alle kinderen gaan maandag 23 augustus weer naar school. Wij hanteren vanaf maandag de normale
aanvangstijd 08.15 uur en alle kinderen komen om 11.45 ( wo. en vr. groep 1 en 2 ) /14.00 uit school.
Vanaf 8.05 - 8.15 uur kunnen kinderen binnen komen. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen totdat
de bel gaat ook nog op het plein spelen.
Bij binnenkomst is het handen wassen en naar de klas. De 1,5 meter maatregel geldt niet voor
leerlingen maar wel voor volwassenen onderling. Alle teamleden proberen zo voorzichtig mogelijk te
zijn, bij ziekte kunnen wij maar beperkt een aanvraag doen voor de vervangerspool.
Wanneer ouders met veel tegelijk in de school komen dan kunnen wij de 1,5 meter maatregel niet
garanderen. Dat betekent dat ouders ook na de vakantie niet hun kinderen naar binnen kunnen
brengen. De ouders waarvan de kinderen na de vakantie voor het eerst op school komen mogen hun
kind de eerste week even in de school brengen.
Ouders mogen wel op het plein komen om hun kinderen te brengen en te halen. Graag wel de 1,5
meter respecteren.
Kinderen van de midden- bovenbouw kunnen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school
komen. Graag alleen op de fiets komen wanneer je wat verder weg woont.
Ouders mogen uiteraard in de school komen om even wat te vragen of wanneer ze een afspraak
hebben gemaakt met één van de teamleden. Dat kan via de telefoon, Parro of e-mail. In de bijlage
vindt u de e-mailadressen van alle leerkrachten.
’s Morgens vroeg om vijf over acht gaat de deur open en is er ook een leerkracht op het plein.
Wilt u de afwezigheid van uw kind melden, dan kan dat via Parro.

PARKEREN
Mocht u toch met de auto komen, wilt u dan opletten waar u de auto parkeert?
Aan ’t Heale Paed is de ‘tút en d’r út’ zone. Mocht u de auto willen parkeren, kijk dan
of het veilig is voor kinderen die van of naar school gaan.
PARRO
Wij hebben Parro gekoppeld aan het nieuwe schooljaar. Bij een aantal ouders is dat nog niet
helemaal gelukt. Aanstaande maandag proberen wij dat op te lossen.
Leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen via Parro bereikbaar van 8.00-17.00 uur. Op andere dagen
komen de berichten ook niet binnen. U kunt ook een mail sturen. De mailadressen van de
leerkrachten staan op de website. Ook hier geldt dat leerkrachten alleen op hun werkdag tussen
8.00-17.00 uur reageren.
TRAKTATIES
Wanneer kinderen jarig zijn, trakteren zij in de klas de leerlingen en alleen de eigen leerkracht(en).
Bij de verjaardag van de leerkracht wordt een mooie tekening zeer gewaardeerd. Een (gekocht)
cadeautje hoeft niet.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voorgaande jaren starten wij het schooljaar altijd met de mogelijkheid om even koffie te drinken op
school. Helaas kan dat dit jaar niet binnen plaats vinden vanwege de 1,5 meter maatregel. Wanneer
het maandagochtend droog is zetten wij de krukjes buiten en kunt u daar om kwart over acht even
een bakje koffie/thee drinken.
INSCHRIJFFORMULIEREN
Nog niet alle kinderen van groep 1 staan bij ons ingeschreven. Graag het formulier dat u voor de
vakantie heeft ontvangen maandag 23 augustus inleveren.
INFORMATIEAVONG GROEP 1
Dinsdag 31 augustus is er een informatieavond voor de nieuwe ouders waarvan hun kind in de groep
1 zitten. U ontvangt hierover nog informatie van de eigen leerkracht.
STARTGESPREKKEN
Op 1,7,13 en 23 september hebben we ‘kennismakingsgesprekken’ gepland. Deze gesprekken, die
een kwartier duren, zijn bedoeld om samen met u de verwachtingen ten aanzien van het nieuwe
schooljaar te bespreken, de kwaliteiten van jullie kind(eren) en waar wij als school op zouden
moeten letten. Wij verwachten de leerlingen van groep 3 t/m 7 samen met hun ouders voor het
gesprek. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen mee maar dat laten wij aan u zelf over. Vanaf dinsdag
24 augustus kunt u via Parro inschrijven.
In de bijlage vindt u het formulier met de vragen, u mag het samen met uw kind invullen maar dat
hoeft niet.
GYMNASTIEK
De gymlessen starten op dinsdag en donderdag weer in ‘De Klink’. Er zijn twee uitzonderingen te
weten: groep 6 heeft gymnastiek op donderdag en vrijdag en groep 6/7 heeft gymnastiek op dinsdag
en vrijdag.

