Nieuwsbrief - Alteveer
04-09-2020

-

nr. 2

Kalender












Week 37 spreekweek/oudergesprekken groep 1 t/m 8
14,15,16 september kamp groep 7/8
30 september start Kinderboekenweek
Week 42 Herfstvakantie
Donderdag 29 oktober studiedag. (Groep 1-4 ochtend vrij, 5-8 middag vrij)
11 november Sint-Maarten
4 december Sinterklaas
16 december 18.30 uur Kerstviering in de klas
19 december schoolkrant
Week 52 en 53 Kerstvakantie

We hebben er alweer drie schoolweken opzitten. De muzieklessen zijn ook weer gestart.
Iedereen heeft zijn of haar plekje aardig gevonden.
Een nieuw gezicht bij ons op school is juf Hanneke Schaap uit Onstwedde. Juf Hanneke komt
invallen als een leerkracht een studiedag of overleg heeft. Welkom juf Hanneke!
De fietsenkeuring door VVN gaat dit jaar wegens Corona niet door. Ook de
Kinderpostzegelsactie heeft een andere opzet. U kunt alleen online een bestelling plaatsen.
Informatievond
Gisteren, donderdag 3 september, heeft u de informatie wat normaal op de informatieavond
verteld wordt, digitaal of in boekvorm gekregen.
Spreekmoment 1
Volgende week verwachten we alle ouder(s)/verzorger(s) op school om te spreken met de
leerkracht van uw kind. Het rooster is vorige week per mail verstuurd en deze week op papier
meegegeven. De leerlingen van groep 7/8 worden ook verwacht tijdens de gesprekken.
Ziekte en vervanging
We gaan een periode tegemoet waarin we waarschijnlijk te maken krijgen met uitval van
leerkrachten en leerlingen door de gebruikelijke ziektes, maar ook door COVID-19. Voordat
COVID-19 er was hadden we al te maken met een tekort aan leerkrachten bij ziekte.
Als er een leerkracht ziek is zullen we op de gebruikelijke manier op zoek gaan naar
vervanging. Wanneer het niet lukt om vervanging te regelen, dan zou het kunnen dat een
groep leerlingen vrij is. U krijgt dan uiterlijk de avond ervoor vóór 19.00 uur een mail.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1/2
Zoem. Zoem…. Het geluid van de wespen kennen we allemaal. We werken met elkaar over
de zomer en daar komen de bijbehorende insecten aan bod.
Op vrijdag gaan we gymmen bij gymjuf Irma. Wilt u uw kind op vrijdag makkelijk zittende
(sport)kleding aantrekken? Die dag liever geen strakke spijkerbroek.
We tellen in groep 1 t/m 12 en groep 2 tot en met 20. We oefenen de dagen van de week,
de maanden en de seizoenen.
De letter Z staat centraal. Kinderen mogen spullen met de z meenemen voor op de
letterkast.
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Groep 3/4:
De eerste weken zitten er al weer op! En wat hebben we hard gewerkt met elkaar. En wat is
er al veel geleerd. De kinderen van groep 3 leerden de i,k,m,s,p en de aa. In groep 4 is er
voor het eerst gewerkt met Taal op maat en Spelling op maat. Er is zelfs al een echte
rekentoets gemaakt in groep 4.
We leerden kennismaken met Naud, Meander en Brandaan. En vakken als tekenen en
handvaardigheid is voor veel kinderen ook nieuw.
U kunt veel informatie vinden in het informatieboekje van groep 3 en 4 wat gemaakt is ter
vervanging van de informatieavond.
Volgende week hopen we met de ouders verder kennis te maken tijdens de
spreekmiddag/avond. We zijn enthousiast begonnen; de kinderen en de juffen. We gaan er
samen een mooi jaar van maken.
Groep 5/6:
Voor de meeste kinderen is het best wel fijn om na de zomervakantie ‘gewoon’ weer naar
school te gaan en onze vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten, juf en meester weer te
ontmoeten. De weken stonden vooral in het teken van hoe we graag willen werken in de
klas. Samen hebben we regels opgesteld over hoe we met elkaar omgaan en over hoe we
rustig kunnen werken in de klas. We hebben met elkaar gepraat over bidden en de bijbel,
het meest gelezen boek ter wereld. Wat hebben wij nu aan die oude verhalen. De komende
weken luisteren we naar verhalen over Mozes.
Groep 7/8:
En zo hebben we alweer de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de klas spreken we veel
over eigen verantwoordelijkheid nemen. Hoe doe je dat? Wat vind je goed gaan, wat kan
beter en hoe kan dat beter worden? Groep 8 kent deze vragen en manier van werken.
Groep 7 gaat dit schooljaar ook leren hoe je hierover nadenkt en wat je daarvoor kunt doen.
We werken niet meer voor de juf, maar voor onszelf. Van de week is de informatie van groep
7/8 via een PowerPoint én de informatie van Welstad betreft de training sterke kinderen via
de mail bij u binnengekomen. De training sterke kinderen begint aanstaande dinsdag 8
september onder lestijd en eindigt in week 47. Aanstaande maandag 7 september is de
eerste toets van geschiedenis. In de map vindt u het huiswerkblad t/m de herfstvakantie.
Volgende week gaat de brief van kamp mee die plaatsvindt op 14, 15 en 16 september. We
gaan naar Grolloo op de fiets. Natasja Fissering en Albertha Wolfs gaan mee, dank jullie wel.
We hebben een oproepje voor kamp: Wie wil pannenkoeken bakken en maandag 14
september meegeven? Graag een mailtje naar juf Heleen. Wij zorgen voor de spullen. Dit
jaar gaan we niet langs de deuren met de kinderpostzegels vanwege corona. U kunt zelf
online een bestelling plaatsen. We zien elkaar volgende week tijdens de oudergesprekken
samen met uw kind, fijn om elkaar dan even te spreken.
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Het Coronavirus is nog steeds aanwezig. We hebben de richtlijnen die opgesteld zijn door het
RIVM en het protocol ‘Volledig openen basisonderwijs’ als leidraad genomen. Daaruit zijn de
afspraken voortgekomen:

Afspraken Corona:
-

Ouders mogen op het plein komen, mits ze onderling1,5 meter afstand bewaren.
Gym in de zaal is weer toegestaan
Alle leerlingen gaan zelfstandig de school in, ook de kleuters. We nemen afscheid op
het plein.
In alle klassen staan desinfectiemiddelen voor de tafels en materialen. Er staan
zeeppompjes om de handen te desinfecteren.
Jarige kinderen mogen trakteren in de klas, mits de traktatie voorverpakt is.

We krijgen best veel vragen van ouders of kinderen wel of niet naar school mogen. Blijft u
deze vragen vooral stellen. We denken graag met u mee wanneer u twijfelt of uw kind wel of
niet naar school kan. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. Deze situatie is voor ons ook
nieuw.
Hieronder ziet u 2 beslisbomen (0-6 jaar en 7-12 jaar) misschien dat deze u ook kunnen helpen
wanneer uw kind klachten heeft.
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Gymtijden:
Maandagmiddag
Juf Erna

Groep 3/4

Bij mooi weer spelen we buiten.

Donderdagmiddag
Juf Marloes

Groep 5/6
groep 7/8

Vrijdagochtend
Juf Irma

Groep 1/2
groep 3/4

Vrijdagmiddag
Juf Irma

Groep 5/6
Groep 7/8

Overblijven
De kosten voor het overblijven bedragen €1,50 per kind per keer. Dit wordt per keer
overblijven betaald of er kan vooraf een knipkaart gekocht worden. Een knipkaart kost €15,voor 12 keer overblijven. Als de knipkaart bijna vol is krijgt u een briefje met het verzoek een
nieuwe kaart aan schaffen. Achteraf betalen is niet meer mogelijk.
Vakanties:
Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedag

Periode
12 t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
20 t/m 26 februari 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

Dinsdag 27 oktober 2020

hele dag vrij

middag vrij

Woensdag 3 februari 2021

ochtend vrij

ochtend vrij

Donderdag 14 april 2021

hele dag vrij

middag vrij

Woensdag 16 juni 2021

ochtend vrij

ochtend vrij
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