Nieuwsbrief
Start schooljaar
Nog een paar dagen en dan mogen we weer naar school! Hopelijk heeft iedereen een goede
vakantie gehad en kunnen we weer met veel plezier beginnen.
Het lijkt de goede kant op te gaan, maar toch zijn er nog een aantal aanpassingen waar we aan het
begin van het schooljaar rekening mee moeten houden. Deze kunt u lezen onder het kopje ‘corona’.
We starten maandag 23 augustus op het plein. Groep 1 t/m 4 op het onderbouwplein en groep 5
t/m 8 op het bovenbouwplein. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om kennis te maken met
de nieuwe leerkracht en even met elkaar bij te praten over de vakantie. Wilt u hier wel rekening
houden met de 1,5 meter afstand? Om 8.45 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar de klas.
We wensen iedereen een heel erg fijn schooljaar!
Corona
Gelukkig mag er heel veel weer. Net als vlak voor de zomervakantie, betekent dit dat voor de
kinderen op school alles weer ‘gewoon’ is. De kinderen hoeven niet meer in cohorten en spelen
tegelijk buiten in de pauzes. De hygiënemaatregelen zijn nog wel van kracht: het goed handen
wassen en extra schoonmaken van materialen blijven we doen. Ook mogen ouders en anderen
externen, zoals de leerkrachten AMV (muziek), weer in de school komen.
Aangezien de 1,5 meter tussen volwassenen nog wel aangehouden moet worden, is het nog niet
mogelijk om met meerdere ouders tegelijk naar binnen te gaan. Dit betekent dat de kinderen van de
onderbouw, net als voor de vakantie, nog bij het hek afgezet kunnen worden en de kinderen van
groep 1 en 2 nog niet door een ouder naar binnen kunnen worden gebracht.
Zoals hierboven staat vermeld, starten we de 1e schooldag wel op het plein om kennis te maken.
Bij milde verkoudheidsklachten mogen de kinderen gewoon naar school komen. In de bijlage is de
nieuwe beslisboom toegevoegd. Hier is te lezen wanneer een kind wel thuis dient te blijven, wij
volgen deze ook bij vragen.
Op het moment dat een leerling corona heeft, moeten wij als school de richtlijnen van de GGD
volgen. Het kan dan nog wel zijn dat een groep naar huis moet worden gestuurd.
Heeft u hier nog meer vragen over, stel ze gerust!
Inloopochtend en informatieavonden
Aangezien het, vanwege de 1,5 meter afstand, niet mogelijk is om bijeenkomsten op school te
houden, kunnen de informatieavonden niet doorgaan. De informatie over de groepen krijgt u op
papier in de week van 6 september.
Wat wel kan is de inloopochtend. In de week van 6 t/m 10 september is er van 8.30 tot 9.00 uur de
mogelijkheid om in de klas te kijken. Uw kind kan u dan zelf vertellen wat hij/zij doet in de klas. Er
kunnen 5 ouders per dag komen en 1 ouder per kind. Hierover krijgt u nog bericht van de leerkracht.

!!!Gezocht: Verkeersbrigadiers !!!
We zijn op zoek naar verkeersbrigadiers! We willen
graag de kinderen veilig over laten steken, maar daar
hebben we u bij nodig! Helaas hebben we nog geen
nieuwe aanmeldingen gekregen. Het wordt hierdoor
erg moeilijk om het rooster rond te krijgen en kan
het zijn dat we niet meer kunnen brigadieren.
Het verkeersbrigadieren is ’s ochtends tussen 8.15
en 8.30 uur, samen met een leerling van groep 8. U
kunt uw kind(eren) voor schooltijd brengen en ook
jongere kinderen kunnen op school opgevangen
worden.
Voor het verkeersbrigadieren is een korte opleiding nodig, gegeven door een agent van de
verkeerspolitie. Deze opleiding (ongeveer anderhalf uur) wordt op school gegeven. De datum wordt
later bekend. Komt u helpen om het oversteken veilig te houden? U kunt zich
opgeven bij Gabriëlle, persoonlijk of via directie@obsdehofmaat.nl.
Schoolfotograaf
Op woensdag 15 september komt de schoolfotograaf.
Voor broer(s)/zus(sen) die (nog) niet bij ons op school zitten, is er de mogelijkheid om na schooltijd,
samen met de broer(s)/zus(sen) op de foto te gaan. Hiervoor moet u zich wel opgeven. Dit kan vóór
donderdag 2 september bij Dorien Tragter via dorien@obsdehofmaat.nl.
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Eerste schooldag, kennis maken met de leerkracht op het plein (tot 8.45).
Controle hoofdluis

AMV groep 1 t/m 8
Schoolzwemmen groep 5
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Schoolfotograaf
Start actie Jantje Beton (tot 29 september)
AMV groep 1 t/m 8

Schoolreisje voor groep 1 t/m 8. Informatie volgt binnenkort.

AMV groep 1 t/m 8

Studiedag: woensdag 13 oktober

