Nieuwsbrief mei 2020

Belangrijke data

Helaas kunnen door de Corona een aantal activiteiten niet doorgaan. Het lijstje is hierdoor iets korter
als u van ons gewend bent.
Vanaf 8 juni mogen alle groepen weer volledig naar school. . U krijgt hier apart info over.
15 juni: Oudervereniging.
17 juni: Oudergesprekken. Dit keer zal het op uitnodiging zijn en op een aangepaste manier. De
ouders die hiervoor worden uitgenodigd horen hoe het in de praktijk zal gaan.
26 juni: Afscheidsfeest voor meester Piet, juf Lydia en juf Arja.
2 juli: Op bezoek in je nieuwe groep. De kinderen gaan kennis maken met de leerkracht voor het
komende schooljaar.
3 juli: Leerlingen zijn om 12 uur uit. Start zomervakantie.

Vakantierooster 2020-2021
Zomervakantie

Week 28 t/m 33

Za 04-07-2020 t/m zo 16-08-2020

Herfstvakantie

Week 42

Za 10-10-2020 t/m zo 18-10-2020

Kerstvakantie

Week 52 en 53

Za 19-12-2020 t/m zo 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

Week 8

Za 20-02-2021 t/m zo 28-02-2021

Paasweekend

Vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021

Koningsdag

Di 27-04-2021

Meivakantie

Week 18 en 19

Za 01-05-2021 t/m zo 16-05-2021

Incl. Bevrijdingsdag en
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

Za 22-05-2021 t/m di 25-05-2021
Week 28 t/m week 33

Eerste schooldag

Za 10-07-2021 t/m zo 22-08-2021
Maandag 23 augustus 2021
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Vrije dagdelen (alleen voor de kinderen)
Vrijdagmiddag voor kerst

18-12-2020

Vrijdagmiddag voor zomervakantie

09-07-2021

Studiedagen voor de leerkrachten
We hebben een aantal momenten aan de vakanties , weekenden gekoppeld en verzoeken u
daarbuiten i.v.m. de leerplicht geen extra aanvragen voor vrije dagen in te sturen
Maandag 21-09-2020

gr 1 t/m 8

trendanalyse, PBS, zelfverantwoordelijk leren

Vrijdag

02-10-2020

gr 1 t/m 8

administratie / cultuurmiddag Drechterland

Vrijdag

13-11-2020

gr 1 t/m 8

meerbegaafden / administratie

Maandag 11-01-2021

gr 1 t/m 8

projectdag Activiteit

Vrijdag

19-02-2021

gr 1 t/m 8

trendanalyse

Dinsdag

06-04-2021

gr 1 t/m 8

Formatie / projectgroepen

Woensdag 26-05-2021

gr 1 t/m 8

evaluatie en vooruitblik

Vrijdag

gr 1 t/m 8

administratie

18-06-2021

Verplaatste dagdelen
Donderdagmiddag voor de kerst

17-12-2020

12.00-14.15 wordt 17.00-19.00
Donderdagmiddag van de Fancy Fair

25-03-2021

12.00-14.15 wordt 18.30-uitlopend naar 21.30
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Nieuws van de directie
Gehele openstelling voor onderwijs op de Jozefschool van 8 juni 2020 tot en
met 3 juli 2020
Beste ouders en verzorgers,
We zijn blij dat we a.s. maandag weer mogen starten met het volledige onderwijs op de
Jozefschool. We vinden het echt fantastisch hoe het jullie gelukt is om de extra opvang vol te
houden. We weten dat dit veel gevraagd heeft van iedereen.

Door de gescheiden pauzes wordt er heel intensief per groep samen buiten gespeeld en we zien de
leerlingen genieten van dit samenspelen.
Het nieuwe protocol is jullie gedeeld door de bestuursdirecteur en ook daarin staan nog de nodige
maatregelen waar we ons aan moeten blijven houden. Ik heb die maatregelen eruit gehaald met de
gekozen uitvoering, die voor jullie in deze periode van belang zijn
Onderlinge afstand kinderen
De onderlinge afstand tussen kinderen wordt minder strak aangehouden. Een aantal leerkrachten
heeft familieleden met verhoogd risico. Begrijpelijk dat deze collega's de afstand van 1,5 meter tot de
kinderen van groot belang vinden.
Het buitenspelen in de ochtend gaat steeds per hele groep en alle groepen krijgen een vaste tijd en
een deel van het plein toegewezen. Op de maandag en de dinsdagmorgen zullen medewerkers van
Sportservice de gymlessen buiten verzorgen op het veld bij het kleuterplein. Bij minder weer zullen
ze uitwijken naar het plein. Let op de gymdagen weer op handig schoeisel.
Tijdens de lunchpauze kijken we hoe we het plein dusdanig op kunnen delen zodat er een minimum
aan gemixte groepen ontstaat. Het TSO-rooster zal daardoor iets opgerekt worden.
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Onderlinge afstand volwassenen

De onderlinge afstand tussen volwassenen blijft 1,5 meter. Dit geldt voor de leerkrachten onderling
en om de veiligheid ook voor leerkrachten en voor ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn
ouders deze periode nog niet welkom in de school. Uitsluitend vaste vrijwilligers die tegen een
vrijwilligersvergoeding normaal in de school komen mogen ingezet worden. Dat gaat bij ons om de
TSO-ouders. Ook hen zullen we ze zoveel als mogelijk buiten in zetten bij het toezicht. De
leerkrachten eten zelf met hun leerlingen in de groep en bij de kleuters picknicken we waar mogelijk
buiten. De indeling van de ouders wordt afgestemd met de TSO coördinator.
De ouders die assisteren bij de musical mogen dit alleen buiten doen. Hier is inmiddels mee gestart
en dat werkt prima.
Iedere school houdt verplicht een lijst bij wie buiten het personeel de school betreden.
Communicatie met de leerkracht kan via ouderportaal en daarop kunnen jullie altijd een
terugbelverzoek indienen.
De oudergesprekken op verzoek van de collega’s, zullen waar nodig op het plein plaats vinden buiten
de schooluren en waar mogelijk via het inbellen m.b.v. microsoft teams.
Halen en brengen van de leerlingen.

Hoe beperken we de bewegingen?

Ochtend brengen
8.20-8.30 uur
We rekken de tijd iets op en verwachten dat het
dan in 10 minuten ruim haalbaar is om met
gepaste afstand de kinderen te brengen en
halen
Middag halen
14.15-14.25 uur

Blijf letten op de doorstroom, zeker nu we met
meer volwassenen lopen.
Maak speelafspraken buiten de
doorstroomroutes.

Gelukkig zijn we in de gunstige omstandigheid dat we een groot en ruim plein hebben en drie
toegangswegen die sowieso al zorgen voor verspreiding….en hebben jullie allemaal ervaring
opgedaan in de afgelopen periodes.
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Wij vragen daarom met klem om kinderen volgens het schema op het plein te laten komen en hen
gelijk aan te laten sluiten bij de vaste groepsplek bij de leerkracht van hun groep. Oudere kinderen
van het gezin kunnen via de vaste looproutes jongere kinderen naar hun groepsleerkracht op het
plein brengen en daarna doorlopen naar hun eigen plek. Bij het halen volgt dezelfde route.
Op het midden en bovenbouwplein kunnen de meeste leerlingen zelfstandig komen en wanneer
nodig gebracht worden via het brede pad wat start op de Hemmerbuurt en richting de begraafplaats
loopt. Daarvan uit kunnen ze zelfstandig naar de groepsleerkracht op de vaste plek op het plein
lopen. Op dat brede pad is prima gescheiden verkeer mogelijk (aangegeven met strepen en kan ieder
daarin zijn verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter afstand nemen.
Een ouder/ volwassene per gezin kan op het kleuterplein via de looproute (eenrichtingverkeer) een
kind wegbrengen en later weer ophalen bij de groepsleerkracht op het plein. Volg de route zoals die
met de pijlen op het plein is aangegeven. We verruimen de route een stukje en wanneer nodig kan
die ingezet worden.
Ook van de oudere kinderen wordt verwacht dat ze deze tijden aan houden en niet eerder op het
schoolplein komen. Nog steeds geldt de regel. Ga na schooltijd direct naar huis of naar de BSO.
Met de ouders van de Bijenkorf is afgesproken dat zij gezien de leeftijd van de peuters de kinderen
via het hek van het peuterplein wegbrengen. Omdat dit meer tijd vraagt starten zij tussen 8.00 en
8.15 uur. Ook zij volgen de eenrichtingverkeer looproute.
Bij het ophalen van de peuters is het belangrijk om te zorgen dat het groene hek weer gesloten
wordt als jullie het plein verlaten als we met groepen kinderen lunchpauze hebben op het plein.
Door de vrij smalle ingang op het kleuterschoolplein vragen we alle ouders fietsen ruim buiten het
plein neer te zetten en de doorgangen zo vrij mogelijk te houden.
We rekenen erop dat alle volwassenen de 1,5 meter afstand ook onderling respecteren.
Gezondheid en hygiëne maatregelen
Net als in heel Nederland geldt dat kinderen en medewerkers thuisblijven bij
verkoudheidsverschijnselen en koorts. Als een kind koorts heeft blijft iedereen thuis. Pas wanneer de
medewerker en of jullie kind 24 uur klachtenvrij is, zijn ze weer welkom. Bij het ontstaan gedurende
de dag van klachten en bij twijfel worden ouders gebeld en verzocht hun kind te komen halen.

5

Nieuwsbrief mei 2020
Het handen wassen wordt systematisch toegepast. Bij binnenkomst hangen er in alle lokalen bij alle
ingangen hand-dispensers. Daar gaan alle kinderen langs bij binnenkomst. Er zijn meerdere vaste
momenten waarop de handen gewassen worden en daarvoor zijn dispensers en of pompjes in alle
groepen en toiletruimtes geplaatst.
Er zijn papieren handdoekjes aanwezig in alle groepen en extra ruimtes. Het hoesten en niezen in de
elleboog blijven we net als thuis ook op school toepassen.
Het wc gebruik door de hele school gaat goed doordat iedereen zich bewuster is van nodige hygiëne
stukken beter.
Er is extra schoonmaak geregeld om rond de TSO schoon te maken. Daarbij worden nog steeds ook
onderwijsassistentes en andere ondersteuners ingezet om de essentiële delen extra te reinigen.
Leerkrachten spuiten met water en zeep de werkplek waar nodig na eten en drinken en geven de
leerlingen een stukje verantwoordelijkheid voor het schoonhouden vanaf groep 3.
Buiten school om zorgt het schoonmaakbedrijf voor extra schoonmaak.
We hebben de richtlijnen van het protocol gebruikt om zo verstandig mogelijk om te gaan met
veiligheid, hygiëne voorschriften en gezondheid.
De schoonmaakavonden kunnen helaas niet doorgaan.

Goed onderwijs
Wij zijn heel blij om te constateren dat veel kinderen het schoolritme snel opgepakt hebben. We
merken dat we ons steeds geconcentreerd hebben op de tussendoelen bij de hoofdvakken ook bij
het afstandsonderwijs en dat er door jullie en de kinderen heel veel gedaan is, waardoor we ons ook
nu kunnen richten op de hoofddoelen van de vakgebieden en de draad gewoon weer op hebben
kunnen pakken. De kleinere groepen hebben er voor gezorgd dat leerkrachten deze weken snel zicht
hebben gekregen op de ontwikkeling van de kinderen en ook tijd hebben gekregen voor iets
intensievere contacten met leerlingen.
Goed om te weten dat Ginzy en Slimleren open blijven deze periode zodat jullie kinderen daar thuis
op onderdelen nog gebruik van kunnen maken. We kunnen terugzien welke leerlingen hier veel
gebruik van gemaakt hebben en in eigen tempo grote sprongen gemaakt hebben.
De intensieve extra begeleiding die het leesproces bij een deel van de kinderen altijd vraagt doet ook
nu een beroep op leerkrachten en ouders om echt leeskilometers te blijven maken zowel op school
als thuis.
In de komende periode gaan we meer ruimte krijgen voor zaakvakken en expressievakken.
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Opvang
De extra noodopvang vervalt. Met Smallsteps die de VSO en BSO regelen voor de Jozefschool wordt
het halen en brengen net zo geregeld als nu en dat verloopt prima. Om 14.15 uur verzamelen BSO
kleuters bij het bankje op het kleuterplein en de andere BSO kinderen gaan naar de aula. Als alle
ouders weg zijn verlaten de BSO kinderen de aula en het plein.

Goede voorbereiding van jullie kinderen
Voordat u uw kind maandag naar school brengt is het verstandig om een aantal afspraken met hem
of haar te bespreken. Gewoon omdat het toch echt nog een beetje anders gaat. Het is voor kinderen
fijn als ze al een beetje weten waar ze aan toe zijn.

•

Kinderen mogen vanaf 8.20 uur op het schoolplein komen. Dit om te voorkomen dat
kinderen al vroeg om het plein zijn om met elkaar te spelen.

•

Uw kind gaat gelijk naar zijn of haar leerkracht. Deze staat op een afgesproken plek op het
plein. Zie hiervoor de plattegrond die is bijgevoegd. De ouders van de groepen 3 t/m 8 blijven
buiten het plein. Ook dit is aangegeven op de plattegrond.

•

Voor de ouders die op het kleuterplein moeten zijn, staan er looproutes met pijlen
aangegeven. Houd hierbij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand.

•

Als de groep compleet is gaan we groep voor groep naar binnen. Bij binnenkomst in de klas
worden de handen gereinigd. De jas en tas hangen ze aan de stoel.
In de kleuterbouw wijst de leerkracht de plek aan voor de jas en de tas.

•
•

We hebben zowel ’s morgens met de eigen groep een eet en drink moment en een
speelkwartier buiten.

•

Tijdens die pauze spelen de kinderen alleen met hun eigen groep buiten. Ook hiervoor
hebben we met elkaar plekken afgesproken.

•

Vanaf volgende week gymmen de kinderen buiten op het veld tijdens de gymtijden. De
zwemlessen gaan nog niet door.

•

Het ophalen van uw kind om 14.15 uur in de middag gebeurt op dezelfde manier als bij het
wegbrengen. De groep van uw kind staat weer op dezelfde plek waar we gestart zijn. Ook
dan geldt dat ouders niet op het plein mogen komen (uitgezonderd de ouders van een
peuter/ kleuter en ook zij zo kort mogelijk).

•

Als de school uit is, gaat iedereen zo snel als mogelijk naar huis of naar de BSO.

We beseffen dat het nog steeds veel afspraken zijn. Hierin volgen we het beleid wat geadviseerd is
door het RIVM. En daarnaast blijven we natuurlijk gewoon ons gezond verstand gebruiken.
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Afscheid pensionado’s
Op vrijdag 26 juni is het afscheid voor juf Lydia, meester Piet en juf Arja gepland. Door de huidige
maatregelen zal ook deze dag er totaal anders dan gepland uitzien. Binnen de mogelijkheden zoeken
we naar creatieve Corona-proof oplossingen. Voor hen is het belangrijk dat zij hun loopbaan op een
mooie manier af kunnen sluiten.

Musical en afscheid groep 8
Zoals jullie hebben kunnen lezen wordt geadviseerd om hierin terughoudend te zijn. Natuurlijk
vinden wij een goede afsluiting belangrijk. Opnieuw hebben we gekeken wat wel en niet haalbaar is
vanaf 1 juli. Daarvoor is sowieso heel erg weinig haalbaar.
Geen opvoering voor alle kinderen en belangstellenden. Geen kamp. Wel een prachtige afsluiting
met groep 8 en de musicaluitvoering met ouders na 1 juli. In een apart bericht worden de groep 8
ouders hier verder over geïnformeerd. Daarbij zijn tips vanuit de OV en de MR meegenomen in het
uiteindelijke programma, waarbij we ons wel aan de begrenzingen houden die helaas door Corona
op ons pad gekomen zijn.

Verder nieuws van de directie
Ontwikkelingen Skitteljacht
Het gaat lukken om volgend schooljaar te starten met een groep 8 in ’t Skitteljacht. We rekenen erop
dat we in de laatste schoolweek in ieder geval het ruilmoment met de nieuwe groep 8 daar kunnen
houden.

Ruilmoment nieuwe groepen
Op de laatste donderdag gaan de kinderen een uur kijken in hun nieuwe groep en kennismaken met
de nieuwe leerkracht. De tijden volgen als we alle pauzes aangepast hebben.
Plannen nieuwe schooljaar en evaluatie plannen van afgelopen schooljaar
Ondanks het feit dat we heel veel organisatorisch bezig moeten zijn, blijven we de onderwijs
ontwikkelingen monitoren zoals we ze hebben opgenomen in het schoolplan. Samen met de
Activiteit ronden we het project rond expert lezen af en zorgen dat we deze impuls aan het
begrijpend lezen volgend jaar door gaan zetten.
Veel kinderen hebben deelgenomen aan de Kangoeroe wedstrijd en dat was een mooie extra
uitdaging.
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Verdrietig afscheid moeder van twee oud-leerlingen

Helaas hebben Colin en Megan op 15 mei veel te vroeg afscheid moeten nemen van hun moeder
Henriette.
Henriette heeft jaren met grote betrokkenheid in zowel de OV en als afgevaardigde daarvan in de MR
een belangrijke bijdrage geleverd aan de schooltijd van alle kinderen. Ze was jaren actief in de
Wereld werkgroep en genoot van de actieve bijdrage van leerlingen binnen het wereldproject. Het er
zijn voor een ander en zien wat wij van andere culturen kunnen leren vond ze belangrijk.
Ze bezat de gave om te kijken hoe je samen de wereld een beetje mooier kan maken door het
openstellen voor en uit te gaan van het unieke van ieder mens. Niet kijken hoe je de wereld om je
heen kan veranderen naar jouw wensen. Steeds op zoek naar mogelijkheden. Huis en hart
openstellen voor alle kinderen. Met haar wijsheid heeft ze de wereld en het onderwijs op de
Jozefschool een gouden randje mee gegeven.
We wensen René, Colin en Megan heel veel sterkte bij dit grote verlies van een prachtmens.

Indeling personeel over de groepen 2020-2021 Jozefschool Venhuizen
Groep
1-2a

Aantal Maandag
lln
23-28 Marijke
Boon
Na verlof
Jozien
Koster

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Marijke
Boon

Marijke
Boon

Marijke
Boon

Marijke
Boon

Na verlof
Jozien
Koster

Na verlof
Jozien
Koster

Vanaf feb
2021
Marleen
Meissen

Vanaf feb 2021
Marleen
Meissen

1-2b

23-28

Annemieke Annemiek
Reus
Reus

Annemieke
Reus

Anneke
Baas

Anneke
Baas

1-2c

25-29

Vacature
Na verlof tot
1-3-2021
Suzan
Koopman

Vacature
Debora
Na verlof tot Murtas
1-3-2021
Suzan
Koopman

Debora
Murtas

Vacature
Na verlof tot
1-3-2021
Suzan
Koopman
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extra
ondersteuning
kleuters

2-d vanaf
februari

20

extra onderwijsassistente
kleuters *

Marijke
Boon

Debora
Murtas
kleuters en
meerbegaafden
Marijke
Boon

Mariska
Laan
Van 1-9-2020
tot eind feb
2020
Ingrid
Visscher

3

26

3-4

11/12

4

26

4-5

10/11

5

24

extra onderwijsassistente**
Extra
ondersteuning
middenbouw

Marijke
Boon

Marijke
Boon

Marijke
Boon

Mariska
Mariska
Van 1-9-2020
Laan
Laan tot 1-9 en tot eind feb
Van 1-9-2020 per maart
2020
tot eind feb
Ingrid Visscher
2020
Ingrid
Visscher

Marleen
Wiepking
Leonie
Neefjes

Wilma
Dekker
Leonie
Neefjes

Wilma
Dekker
Leonie
Neefjes

Wilma Dekker Wilma Dekker
Robert Jong

Robert Jong

Laurien de
Haan
Shirley
Somers
Nouky
Huiberts
Lynn Koster

Laurien de
Haan
Shirley
Somers
Nouky
Huiberts
Lynn Koster

Karin Gitzels Karin Gitzels

Karin Gitzels

Robert Jong Shirley
Somers
Nouky
Nouky
Huiberts
Huiberts

Shirley Somers
Nouky
Huiberts
Lynn Koster

Aantal Maandag
lln
23
Cyrilla
Sikkens
23
Anke
Deen

Dinsdag

Marleen
Wiepking
NT2 en leescoördinator
Woensdag Donderdag

Cyrilla
Sikkens
Anke
Deen

Cyrilla
Sikkens
Anke
Deen

Cyrilla
Sikkens
Anke
Deen

Cyrilla
Sikkens
Anke
Deen

7

30

8a

20

8b

20

Jolanda
Groot
Henk
Engeringh
Sjaak
Laan

Chantal
Vriend
Henk
Engeringh
Jolanda
Groot

Chantal
Vriend
Henk
Engeringh
Sjaak
Laan

Chantal
Vriend
Henk
Engeringh
Sjaak
Laan

Groep
6a
6b

Jolanda
Groot
Henk
Engeringh
Sjaak
Laan
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extra
ondersteuning
bovenbouw
extra onderwijsassistente
5 t/m 8*
Schoolondersteuning
technisch
conciërge
administratieve
ondersteuning
IB
ICT dagdeel

Reken
coördinator

Directie
21 dagen DI

Naomi
Laan

Robert Jong
deels Mijn
Talent bb
Naomi
Naomi
Laan
Laan

Naomi
Laan

Naomi
Laan
studie

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Carlo
Hartog

Carlo
Hartog

Monique
Feenstra
Mirjam de Mirjam de Mirjam de
Nijs
Nijs
Nijs
10 dagen
neemt Karin
de groep van
Leonie over
Voor ICT
werkzaamheden
Anke Deen
20 dagen
Robert
neemt die
dagen over
Christien
Bruin

Christien
Bruin

Tweede jaar
Zij-instroom
Eerste halfjaar
tot 1-2-2020
toegevoegd aan
groep 5

Mirjam de
Nijs
Leonie
Neefjes

Christien
Bruin

Christien
Bruin

Marleen
Meissen

Marleen
Meissen

Christien
Bruin

De vacature voor het verlof van Suzan staat nog open voor het nieuwe schooljaar. Helaas heeft de
eerste ronde geen kandidaat opgeleverd. Anja Buijsman neemt de groep van Suzan over in de
periode vanaf 1 juni 2020 tot aan de zomervakantie.
Vanaf 1 juni 2020 neemt Marijke de groep van Jozien over. Suzan en Jozien zullen de laatste week
voor hun verlof vervangende werkzaamheden doen buiten de groep.
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Indeling leerlingen
De genoemde aantallen per groep kunnen nog licht verschuiven. Doordat tijdens de
inschrijvingsmaand maart er geen schoolbezoeken meer afgelegd werden, zien we op alle scholen
dat de inschrijvingen enigszins gestagneerd zijn en nu weer binnen druppelen. Daarnaast zijn er
aardig wat verhuisbewegingen.
We hebben het voornemen om na 1-2-2021 een extra kleutergroep op te starten om de aantallen in
de groepen reëel te houden. We denken daarbij op dit moment om dan oudste kleuters die naar
groep 3 doorstromen evt een extra voorschotbenadering te bieden om de overgang soepeler te laten
verlopen. We werken dit uit als er meer bekend is over de precieze aantallen kleuters.
De leerlingen van de combinatiegroep 2-3 schuiven door naar groep 3-4.
De andere oudste kleuters die doorstromen komen bij elkaar in groep 3.
De leerlingen van de 3-4 stromen door naar groep 4-5.
Voor de samenstelling van de twee groepen 8 nemen we apart contact op met de ouders van de
huidige groep 7 . De groep 7 leerlingen van de 7-8 blijven in ieder geval bij elkaar.
Alle andere groepen houden dezelfde samenstelling. Bij de kleuters komen daar de nieuwe 4-jarige
weer bij.
Verdeling van de groepen over het gebouw
In de laatste maandinfo verschijnt de plattegrond, waarin zichtbaar wordt waar de groepen volgend
jaar gehuisvest zijn.
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Nieuws van de OV
Na heel wat weken durfde de OV het weer aan om samen te komen voor een vergadering. Om de
corona maatregelen goed na te kunnen leven gingen we buiten vergaderen zodat we ons aan de 1,5
meter afstand konden houden. Normaal gesproken zouden we de georganiseerde festiviteiten met
elkaar bespreken maar helaas kunnen die dit jaar niet doorgaan. Mede hierdoor heeft de OV
besloten om de laatste ouderbijdrage niet te innen. Het is ontzettend jammer dat veel kinderen dit
jaar o.a. de Fancy Fair, schoolreisjes en kleuterfeest moeten missen maar het is heel begrijpelijk.
Voor groep 8 staat kamp en de musical nog op het programma waarvan we nog niet zeker weten of
die door kunnen gaan. De OV heeft vele creatieve ideeën bedacht voor deze twee onderdelen en
deze gedeeld met Christien en de MR . Laten we duimen dat er toch nog iets geregeld kan worden
voor groep 8, op een veilige en verantwoorde manier.
Namens de OV willen we ook graag onze waardering uitspreken naar Christien en haar team. Wat
zijn zij hard aan het werk geweest om alles zo goed mogelijk neer te zetten de afgelopen maanden!
Dit moet geen makkelijke opgave geweest zijn, maar wat hebben jullie dit ontzettend goed gedaan!
Laten we hopen dat langzamerhand het normale leven weer voorzichtig opgepakt kan worden zodat
onze kinderen weer volop kunnen genieten van de school met de daarbij behorende leuke
festiviteiten.
Met vriendelijke groet,
Mara Tellman (Voorzitter OV)
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Nieuws van Team Sportservice
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 10 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Dit is een jaarlijks gehouden dag in Nederland
met het doel kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun eigen buurt. Vanuit
Team Sportservice organiseren wij dit jaar daarom voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 in de
gemeente Drechterland een beweegspeurtocht.
De speurtocht wordt in Hoogkarspel (Brede school de Paraplu, Sluisweg 4) en Venhuizen (`t Centrum,
Twijver 66) aangeboden en er wordt gestart tussen 14:00 – 16:00 uur.
In de bevestigingsmail (deze wordt 8 juni verzonden) staat informatie over de exacte tijd. Heeft jouw
school een continurooster? Geef dan aan vanaf wanneer je kunt deelnemen. Hier houden wij
rekening mee.
De speurtocht wordt gelopen in groepjes tussen de 4 en 6 personen die je zelf samenstelt. Onderweg
zullen er verschillende beweegopdrachten moeten worden uitgevoerd. Jouw groepje krijgt een tasje
met een aantal benodigde materialen. Op de startlocatie staat een bewegingsconsulent van Team
Sportservice klaar om de groepjes te ontvangen en een tasje mee te geven.
Om het aantal deelnemers te kunnen inventariseren is het belangrijk dat je aanmeldt vóór 7 juni
door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar Linda Broersen-van den Berg,
lvandenberg@teamsportservice.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wees er snel bij, want Vol =
Vol.
Wanneer er kinderen meedoen uit groep 3 t/m 5, is er een begeleider van minimaal 18 jaar
verplicht.
Kinderen vanaf groep 6 mogen zonder begeleiding als de ouders daar toestemming voor geven op
het aanmeldformulier.
Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!
Een sportieve groet,
Team Sportservice
lvandenberg@teamsportservice.nl
0229-287700
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