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Eerste schooldag schooljaar 2021-2022
Hoofdluiscontrole
Inloop ouders en leerlingen vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur
Kom een kijkje nemen in het lokaal van je kind! Maximum aantal
bezoekers in school is 15. Graag op het plein wachten voordat je de
school betreedt. Je krijgt een seintje wanneer je naar binnen mag.
MR vergadering om 19.30 uur
Oud papier wordt opgehaald
Spreekuur ouders Manon Heida Vlechtwerker 8.30 – 9.00 uur waarbij
u van te voren telefonisch contact kunt opnemen met Manon om een
afspraak te maken. Manon is telefonisch bereikbaar op 06 13398294
Oudervertelgesprekken (u krijgt hier een mail over)

Vakantie
Vanaf maandag 16 augustus is het team volop aan het werk geweest om de klas in te
richten en de lessen voor te bereiden. De eerste teamvergadering zit er op.
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming in de groepen
aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een
vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de
regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te
creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Het team van obs de Velden volgt
daarom morgen nog een “opfris” teamscholing om een goed pedagogisch klimaat te
kunnen creëren. We passen het geleerde van “de Gouden Weken” toe, om een goede
basis voor een fijne sfeer te leggen.
Maandag 23 augustus starten we met 54 kinderen, die allemaal heerlijk hebben kunnen
genieten van een welverdiende vakantie. Dit geldt ook voor het team van obs de
Velden. Wij hebben er weer zin in!

Vier nieuwe collega’s
Helaas is juf Marijke niet hersteld van haar Coronaklachten en laat het herstel nog op
zich wachten. Gelukkig hebben we een nieuwe collega kunnen aantrekken, die Marijke
volledig gaat vervangen. Juf Amanda Hoekstra gaat de volledige vervanging van groep
3/4 doen. Uit de beschikbaar gestelde ondersteuningsgelden hebben wij drie
onderwijsassistenten kunnen benoemen. Juf Linda van Tongeren, juf Gees Vroklage en
meester Alex van Vliet zijn de nieuwe gezichten op de Velden en komen ons team
versterken.

Corona maatregelen
De richtlijnen met betrekking tot Covid19 zijn bekend. De richtlijnen die golden voor de
zomervakantie zijn nog steeds van toepassing. Ouders brengen de kinderen tot aan het hek.
Wilt u zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur bij de ingang van het schoolplein is, zodat de lessen
om 8.30 uur kunnen beginnen?
De leerkrachten vangen de kinderen op en nemen de kinderen mee naar
school.
Om 14.00 uur wacht u bij het hek, op 1,5 m afstand van elkaar waarbij de
openbare weg zo veel mogelijk wordt vrijgehouden.
Bij voorkeur komen de ouders en extern betrokkenen niet in school tenzij er
van te voren een afspraak is gemaakt.
U wordt via de mail op de hoogte gehouden van de eventuele aanpassingen.
Mochten er dringende vragen zijn kunt u telefonisch contact met mij (Matty) opnemen op
06 20934080, ook zijn we elke dag telefonisch bereikbaar op 0561 433100.

Kalender en infogids 2021-2022
De kalender/infogids worden maandag 23 augustus meegegeven aan de
oudste kinderen van het gezin.
Geef deze gids een goede plek en raadpleeg de kalender wanneer het nodig is.
Ook het ouderhulpformulier gaat dan mee en deze graag invullen en voor maandag 30 august
inleveren bij de groepsleerkracht.

Dinsdag waterdag
In het kader van de Gezonde school willen we het drinken van water
stimuleren. Het is de bedoeling dat we op dinsdag water gaan drinken. Ook
op andere dagen mag er water worden gedronken uit een bidon of
waterflesje.

Luizenpluizers
Maandag 23augustus worden de haren van de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit is
toegestaan met inachtneming van de Corona richtlijnen. Wie komt het luizenpluisteam
versterken?

Klasbord
Komende week worden er nieuwe groepen aangemaakt. Jullie worden hier zo spoedig mogelijk
over geïnformeerd.
Namens het team wens ik jullie een heel plezierig schooljaar!
Matty Jongstra

