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Deze week startgesprekken

Deze week LOVS, vanavond AC vergadering

Oud papier

Startgesprekken
De komende week zullen de startgesprekken zijn, u heeft hier al eerder bericht over ontvangen.
Ook tijdens de gespreksronden willen we u verzoeken 1,5 m afstand in acht te nemen.
Bij de ingangen staan pompjes met desinfecterende middelen wilt u deze gebruiken om uw handen te
desinfecteren? De leerkrachten zullen tussen de gesprekken door de tafels schoonmaken met speciale
doekjes.
LOVS
Zoals vorig schooljaar is gemeld, zullen de toetsen van het leerlingvolgsysteem die eigenlijk aan het eind van het
vorige schooljaar afgenomen hadden moeten worden, aan het begin van dit schooljaar afgenomen worden.
Die toetsen starten dus deze week.
Leerlingenraad
Maandagmorgen zal juf Annita in de groepen 5/6, 6/7 en 7/8 iets vertellen over de leerlingenraad.
Leerlingen die zich daarvoor aan willen melden kunnen dat dan in de klas doen en bij meerdere kandidaten zal
er worden gekozen.
Vrijdag 4 september zal de eerste bijeenkomst zijn.
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Ouderhulplijst
De oudste kinderen van ieder gezin zullen morgen de ouderhulplijst weer meekrijgen.
Wilt u deze ingevuld weer mee teruggeven?
Schoonmaken – er gaat iets veranderen
Vorig jaar is er weer een start gemaakt met de schoolschoonmaak.
De schoonmaaksters doen hun best, maar kunnen af en toe wel een beetje hulp gebruiken.
Vorig schooljaar heeft een aantal ouders dat opgepakt nadat ze zich hebben ingeschreven. Dat betekende dat
een paar ouders iedere keer aan het poetsen waren voor alle leerlingen.
Dit jaar willen we het anders op gaan zetten.
Alle ouders zullen 1x per jaar ingedeeld gaan worden. Samen een paar uur de schouders eronder en we
kunnen er weer tegenaan.
De ouders van de groepen 1 en 2 zullen ook een keer op een dinsdag voorafgaand aan een vakantie in worden
gezet. Dan zullen de materialen die op dat moment gebruikt worden schoon worden gemaakt en zullen die
plaatsmaken voor andere materialen in de groepen.
GVO
Helaas zal juf Ria – i.v.m. ziekte van haar man – voorlopig niet naar school komen om les te geven.
Op de middag zal juf Hanneke de GVO lessen gaan vervangen.
Helaas hebben we nog geen vervanging voor groep 3/4 op de ochtend gevonden.
Vriendelijk verzoek
We willen u erop wijzen dat het ook buiten het plein van belang is om de onderlinge afstand te handhaven.
Dat dit wat lastig is omdat iedereen graag in het zicht van zijn / haar kind is, begrijpen we.
Vandaar dat we verzoeken om na het brengen en bij het halen direct met uw kind(eren) zo snel mogelijk zelf
weer richting huis / ?? te gaan.
Wanneer u iets met een leerkracht wilt bespreken, is het raadzaam om de leerkracht te bellen of te mailen en
niet zelf het plein op te gaan.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden.
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker
voor meerdere scholen.
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig –
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u een mailtje te sturen
naar juf Roelienke, mailadres: rzwols@cantecleerkloosterhaar.nl.

2

