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Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de
activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit*.)
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Maandag 8 juni

Dinsdag 9 juni
Dinsdag 16 juni
Vrijdag 19 juni

Pinksterdag
Studiedag team:
leerlingen zijn vrij
Hele groepen vijf dagen
naar school
17.00 zoom meeting met
bestuur over de Fusie aug
2021 ( over een jaar)
Theatervoorstelling op het
schoolplein voor groep 5-8
Schoolfotograaf ( dit keer
echt!)
Studiedag team:
leerlingen zijn vrij

De leerkracht haalt de groep op en neemt de groep mee naar
binnen. Datzelfde gebeurt om 14.00 uur maar dan naar buiten.
Bij deze plekken houdt u afstand tot elkaar en tot de leerkracht;
1,5 meter
Het is verboden voor ouders om op het schoolplein te komen en
het schoolgebouw te betreden. Wilt u dus ook uw eigen fiets niet
op het schoolplein zetten of fietsen over het schoolplein?
Bij binnenkomst en na elke keer buiten spelen en toiletbezoek
wassen de kinderen hun handen in de klas ( zo hebben we
toezicht en controle).
We ventileren de klaslokalen doorlopend, maken schoon en
ontsmetten dagelijks.
De kinderen hoeven onderling geen afstand te bewaren maar
proberen dat wel te doen ten opzichte van de leerkracht.
We spelen per hele groep buiten middels roulerende vaste
plekken en mixen niet met andere groepen.
(vaste)Vrijwilligsters zijn weer toegestaan dus de bibliotheek gaat
weer open, musicallessen (buiten) en andere RT ondersteuning is
weer opgepakt

Heropening school: bijna weer
“normaal” 8 juni

De rapportgesprekken zullen digitaal plaats gaan vinden. U wordt
daar nog nader over bericht. Via de mail en Parro kunt u
communiceren met ons.

Het protocol is gisteravond binnen gekomen en vandaag is er nog
afgestemd zodat ik u van de juiste informatie kan voorzien over
de heropening van de school op 8 juni.

Het verzoek is om terughoudend te zijn met schoolreisjes.
Daarom hebben wij besloten de schoolreisjes uit te stellen tot in
september.

Bijna alles blijft hetzelfde als nu met halve groepen. Het grote
verschil is natuurlijk dat we weer met hele groepen gaan werken
en dat alle kinderen weer vijf dagen naar school gaan.

Voor het afscheid van onze groep 8-ers wordt een passende
oplossing gezocht. Nader bericht volgt hierover.

Maar alle overige maatregelen blijven wel van kracht.
Hier volgen de belangrijkste nog op een rij.
Uw kind heeft voor vertrek zijn/haar handen gewassen.
Uw kind is om 8.20 op de daarvoor bestemde ophaal- en
afhaalplek.

U kunt het protocol zelf ook nog bestuderen:
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledigopenen-basisonderwijs.pdf

Informeren door bestuur 8 juni 17.00 uur
zoommeeting
Vergaande samenwerking Wereldwijs en
Bijlmerdrie: Fusie
Augustus 2021 ( dus volgend jaar)
Het bestuur nodigt u graag uit voor een zoommeeting op
maandag 8 juni om 17.00 om ut te informeren over de vergaande
samenwerking tussen Wereldwijs en Bijlmerdrie. We gaan
toewerken naar een fusie per 01-08 -2021.
De MR en het team is hierover al geïnformeerd en staan er
positief in. Maar we begrijpen goed dat u vragen heeft en er
meer van wilt weten!
Dus wees welkom bij de zoommeeting met ons bestuur.
In de Parro app kunt u bij het agenda item aanklikken of u wilt
deelnemen aan de zoommeeting. U krijgt dan tegen die tijd een
link waarmee u kunt deelnemen.

Wat als het jou overkomt?
Corona. Slavernij, Tweede Wereldoorlog, maar je zou ook zomaar
de loterij kunnen winnen! Thuis hebben de kinderen van 6B
onderzoek gedaan door internet af te speuren, ouders en familie
te ondervragen en via whatsapp de presentatie met elkaar te
oefenen om in de klas aan elkaar te presenteren, wat zij de
afgelopen maanden geleerd hebben. En zo’n half klasje was best
fijn voor te vertellen, toch minder spannend.

Toneelmakerij komt 9 juni
*Klik hier voor de teaser van Ik Zag Twee Beren*

