van harte welkom en heel veel plezier in onze
kleutergroepen.
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De vakantie is voorbij. We gaan weer aan de
slag. We hebben er zin in. Al moeten we er
wel bij vermelden dat het deze week te warm
was om op school te zijn. Meestal zijn de
teamleden ’s avonds op school aan het werk
geweest. Maar voor maandag staat alles weer
klaar en kunnen we van start gaan.

Door verhuizingen naar de Tijnje verwelkomen
we de volgende leerlingen:
Harmen Thomas
groep 3
Lieke
groep 3
Anjo
groep 7
Rixt
groep 7
Jinthe
Pinguïns
Nora
groep 6
Anton
groep 8
Welkom bij ons op school en we hopen dat
jullie een mooie en leerzame tijd hebben bij
ons op school. Wij gaan in ieder geval ons best
hiervoor doen.
En er komen ook vierjarigen bij ons op school.
Bente, Linsey, Marrit, Brechtje, Mats, Djaimy

Heuglijk nieuws
Tijdens de lunch met
het team op de laatste
schooldag verblijdde
Nynke ons met de
mededeling dat ze
zwanger is. Wij zijn erg
blij voor haar en Pieter.
De kleine wordt begin
januari 2021 verwacht.
Wordt vervolgd.
Gouden weken
Zoals bij iedere start van een nieuw
schooljaar, leggen we in alle groepen het
accent op de groepsvorming. Dit noemen we
de Gouden weken.
De aanpak van de groepsdynamiek in de
groepen 5 en 6 krijgt dit jaar een extra boost.
Vanaf 26 augustus wordt er gestart met de
training Rots en Water. In eerste instantie zijn
er 5 lessen ingepland. Daarna maken we de
balans op.

Wat leert de leerling bij Rots en Water?
De Rots en Water training is een sociale
weerbaarheidstraining. De Rots staat voor
weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf
kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen.
Het Water staat voor solidariteit: dat betekent
dat je je in kunt leven in andere mensen en
dat je jezelf kunt beheersen wanneer je
bijvoorbeeld heel boos wordt.
Door te oefenen en te praten met andere
kinderen leer je om in te schatten wanneer je
een Rots kunt zijn en wanneer Water. Zij
hebben dezelfde problemen die jij soms hebt
en die ga je samen aanpakken. Dit ga je
bijvoorbeeld leren:
•
•

Voor jezelf opkomen
Je boosheid beheersen

•

Beter contact maken met andere
kinderen en jongeren
• Meer vertrouwen krijgen in jezelf
• Zien waar je goed in bent
• Beter leren praten over je gevoel
Frits Schnoor zal deze training verzorgen.
Ouderportaal
Voor de zomervakantie hebben we aan een
pilot meegedaan inzake een ouderportaal
(Parro app). Dit is over en weer zo goed
bevallen, dat we de app hebben aangeschaft.
Alle informatie (school- en groepsinfo) wordt
voortaan via deze app verzonden.
Aanvangsgesprek
Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en een
nieuwe leerkracht. Best wel spannend.
Voorgaande jaren nodigden wij u uit voor een
startgesprek. Dat doen we dit jaar niet, i.v.m.
de Corona maatregelen.
Uiteraard willen wij u wel in de gelegenheid
stellen om in contact te treden met de
leerkracht. Heeft u de behoefte om even met
de leerkracht te spreken, dan kunt u dit
kenbaar maken via Parro. In de week van 31
augustus t/m 4 september worden de
gesprekken ingepland.
Infoavond
Tijdens een infoavond, bij aanvang van het
nieuwe schooljaar, ontvangt u de informatie
over het komende schooljaar. Een fysieke
infoavond zal dit jaar niet georganiseerd
worden i.v.m. de Corona maatregelen.
De leerkrachten zullen u middels Parro op de
hoogte stellen. Dit doen zij via een filmpje. Dit
filmpje kunt u in de derde schoolweek
verwachten.
Luizen
De luizencontrole op school gaat niet door.
Ik heb echter wel bericht gekregen dat er
kinderen met luizen zijn. A.u.b. controleer
uw kind(eren) op luizen. Heeft u kind luizen,
dan de gepaste maatregelen nemen en
school op de hoogte stellen.

gymles. De leerlingen gymmen in sportkleding
en op gymschoenen.
De eerste gymles is op maandagen ingepland
voor de groepen 3 t/m 8. Deze gymlessen
worden in de oneven weken gegeven door
een vakdocent, meester Luca.
De tweede gymles is als volgt ingepland:
Dinsdagen
groep 5 en 6
Donderdagen groep 7 en 8
Vrijdagen
groep 3 en 4
De kleuters spelen heel veel buiten en krijgen
daardoor heel veel beweging. Bij slecht weer
wordt er gegymd in het speellokaal. Graag de
kleuters gymschoenen meegeven met
klittenband of elastiek. Geen veterschoenen.
Corona
Helaas is het
Corona-virus niet
met vakantie en zijn
er in Friesland weer
enkele brandhaarden. Daarbij zijn gevolgen
van de besmettingen, die eventueel tijdens de
vakantieperiode hebben plaatsgevonden, nog
niet over zien.
We zijn nog niet van het virus verlost en zullen
de gepaste maatregelen van voor de vakantie
opnieuw toepassen. Wat waren die
maatregelen ook al weer?
•
•

•

•
Gym rooster 2020 -2021
De groepen 3 t/m 8 hebben 2x in de week een

Ouders / verzorgers mogen niet op
het plein of in de school komen.
Buitenstaanders, u moet dan denken
aan hulpverlening, monteurs, mogen
alleen met toestemming van de
directie de school betreden.
De teamleden houden 1,5 meter
afstand van elkaar en gaan na
schooltijd zo spoedig mogelijk naar
huis om thuis te werken.
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden.

•

•

•

•

•

•

•

De leerkrachten proberen om 1,5
meter afstand te houden met de
leerlingen. In de praktijk werkt dit
echter niet optimaal, helemaal niet bij
de kleuters.
De kleuters worden om 8.30 uur naar
het kleuterplein gebracht. Daar
worden zij opgevangen door de
leerkracht. Ouders dienen zelf
onderling 1,5 meter afstand te
houden.
Er starten 7 nieuwe kleuters bij ons op
school. Deze ouders mogen met een
mondkapje het kleuterplein op en
eventueel mee de klas in. Het verzoek
is om maximaal een kwartiertje
aanwezig te zijn. U kunt dit het beste
even afstemmen met de leerkracht.
Groep 3 en 4 leerlingen verzamelen
zich om 8.30 uur op het plein van de
onderbouw. De leerkrachten vangen
de leerlingen op en begeleiden ze mee
naar binnen.
Groep 5 t/m 8 leerlingen verzamelen
zich om 8.30 uur op het bovenbouwplein. Groep 5 en 6 gaan door de NSO
naar binnen en groep 7 en 8 gaan
door de hoofdingang. De leerkrachten
vangen de leerlingen op en begeleiden
hen mee naar binnen.
We vragen de leerlingen om weer
veelvuldig handen te wassen. Tevens
zullen we weer gebruik maken van
desinfecterende gel/spray.
De schoolbekers worden momenteel
niet gebruikt. We verzoeken u om uw
kind een drinkbeker mee te geven,
naast de beker met inhoud voor de
lunch. Deze drinkbeker gaat dagelijks
weer mee naar huis.

Graag wil ik opmerken dat we met een
bovenschools protocol werken. De scholen
van Comprix hanteren allemaal dezelfde
maatregelen.

U bent van mij gewend dat ik aan iedere
Nieuwsbrief een agenda toevoeg. Dit doe ik
nu nog niet. I.v.m. de Corona gaan vele
afspraken / activiteiten niet door. Wordt
vervolgd.
Ik wens u alvast een prettig weekend toe.
Geartsje Paulusma

