Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na 6 weken vakantie hopen we de kinderen maandag weer te ontmoeten! Wij zijn er klaar voor... Voor
veel leerlingen is het weer even spannend; hoe zal het gaan bij de nieuwe juf of meester en hoe zal het
gaan in de nieuwe groep? Anderen hebben er juist weer heel veel zin in om naar school te gaan!
Afgelopen schooljaar was opnieuw een bijzonder schooljaar, waarin heel wat dingen anders verliepen
dan we van te voren hadden bedacht en gedacht. Achterliggende vakantieperiode is opnieuw duidelijk
geworden dat we zeker nog niet als ‘vanouds’ kunnen gaan starten, gelet op de corona-maatregelen.
We blijven (en moeten) de geldende richtlijnen en RIVM voorschriften dan ook hanteren. Voor de
zomervakantie is met u gecommuniceerd dat we gaan starten met het continurooster (8.30-14.30) en
ook de BSO gaat open! Vanaf a.s. maandag zijn de deuren open om 8.20 uur, om 8.30 uur starten de
lessen. Loop a.s. maandag, op deze eerste schooldag, gerust ook even met uw kind mee naar binnen.
We vragen u wel om bij het brengen van uw kind alert te zijn op de 1,5 m. afstand tussen volwassen.
Vanaf 8.20 uur zijn de leerkrachten in/bij de klas aanwezig, waar zij de kinderen welkom heten en
wellicht kunt u dan ook al even kort kennismaken met de nieuwe juf/meester van uw kind.
Activiteiten:
Hieronder informeren we u over hoe we omgaan met de geplande activiteiten tot aan de
herfstvakantie. Helaas hebben we ook enkele aanpassingen moeten doen:
09-09: De startactiviteit en informatieavond op school komen te vervallen. Verenigingsbreed is
besloten dat we nog geen grootschalige activiteiten met ouders kunnen houden, omdat we dit niet
kunnen vormgeven conform de huidige adviezen en regelgeving die geldt voor de scholen. We vinden
dit zelf ook heel vervelend, maar kunnen helaas niet anders. Voor de kinderen doen we wel een leuke
‘startactiviteit’ op 14 september. Zodra we wel weer mogelijkheden hebben om een activiteit met
ouders en kinderen te organiseren, gaan we dit zeker oppakken!
Wat betreft de informatieavond: u krijgt de informatie per groep via de groepsleerkracht toegestuurd.
Mocht u daar vragen over hebben, neem dan gerust contact op met de betreffende
groepsleerkracht(en) en/of loop gerust even binnen. Ook tijdens het moment van het startgesprek is
daarvoor gelegenheid.
16-09 en 21-09: De startgesprekken gaan wel door op school. U ontvangt hierover verdere informatie.
In de tweede schoolweek krijgt u een uitnodiging via Parro om voor deze startgesprekken in te
tekenen.
27-09: De inloopmorgen komt te vervallen.
Bij deze mail ontvangt u (nogmaals) de bijlage met enkele belangrijke items en gegevens die
betrekking hebben op de school van uw kind(eren). Hierin is ook een overzicht met belangrijke data
opgenomen, zie ook de agenda op onze website.
Uitgebreide informatie vindt u in de digitale schoolgids, die u kunt downloaden van onze
website www.nederwoudlunteren.nl
We hopen met elkaar op een fijn schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Team Nederwoud

