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23 augustus: 1e schooldag

15 september: Sportdag,
informatie volgt.

26 augustus: Schoolfotograaf

14 september: W ieltjesdag

27 augustus: W ieltjesdag

27 september: M argemiddag, leerlingen om 12.00 uur
vrij

We kunnen ons voorstellen
dat, met name voor bijvoorbeeld jonge leerlingen of voor
nieuwe leerlingen, het spannend kan zijn om de school
binnen te gaan. Mocht dit aan
de orde zijn, overleg gerust
met de groepsleerkracht.

Opening schooljaar
Ja, we gaan weer beginnen!
Hoewel vakantie altijd heerlijk
is, zijn wij ook weer blij dat we
aan de slag kunnen! We hopen
dat iedereen genoten heeft van
de vakantie.
We wensen iedereen een heel
fijn schooljaar 2021-2022 toe!
Voor alle nieuwe leerlingen en
hun ouders/ verzorgers:
Welkom en veel succes en plezier!
Corona-maatregelen
Naar aanleiding van de laatste
ontwikkelingen m.b.t. coronamaatregelen zijn er een aantal
wijzigingen. Hierbij een update:
Ouders in school/op schoolplein: Ouders zijn weer welkom
op het schoolplein, maar het is
helaas nog niet mogelijk voor
ouders/ verzorgers om ‘s ochtends bij de inloop de school
binnen te gaan. Gezien de ingangen in het gebouw is het
tijdens de inloop niet mogelijk
om 1,5 meter afstand tussen
volwassenen te waarborgen.

Oudergesprekken / informatiebijeenkomsten in de eigen
groepen etc. vinden weer, zoveel als mogelijk, fysiek op
school plaats, mits we de anderhalve meter afstand kunnen hanteren. Dit stemmen de
groepsleerkrachten af met de
ouders/ verzorgers van de eigen groep.
Traktaties: Er mag bij een verjaardag of andere heuglijke
gebeurtenis ook weer getrakteerd worden op eigen gemaakte traktaties.
Wel/niet naar school bij verkoudheidsklachten: Er is een
nieuwe beslisboom uitgegeven
(schematische vertaling van
de RIVM richtlijnen). Deze is
toegevoegd als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Quarantaine-check
Verder nog een tip: De Rijksoverheid heeft een quarantaine-check, een handig online
hulpmiddel om te checken of
je in quarantaine moet en
wanneer je je moet laten testen.

Contactgegevens
We vinden het belangrijk dat
u snel over de juiste informatie beschikt. Daarvoor gebruiken we het ouderportaal, email en telefoonnummers.
Mocht er een wijziging in uw
contactgegevens zijn, dan
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven
aan de groepsleerkracht of
aan Vanessa (administratie).

Gymnastiekrooster 21-22
De groepen 1 en 1-2 krijgen
les van de eigen groepsleerkracht in het speellokaal. De
lessen bewegingsonderwijs
voor de groepen 3 t/m 8 worden weer regulier gegeven in
de sporthal in het naastgelegen MFA De Orchidee. De
lessen worden 1x per week
door de vakleerkracht bewegingsonderwijs (meester Vladimir) gegeven en 1x per
week door de groepsleerkracht. De leerlingen van
groep 7 en 8 krijgen een deel
van het schooljaar ook gymlessen in de sporthal van het
Terra College, verzorgt door
de docenten en studenten
van de opleiding sport. De
leerkrachten van groep 7 en
8 informeren de ouders/ verzorgers en leerlingen hierover.
Groep 3-4: Maandag en
woensdag
Groep 5: Maandag en woensdag
Groep 6: Maandag en woensdag
Groep 7: Maandag en donderdag (Terra) of vrijdag

(eigen leerkracht)
Groep 8: Maandag en donderdag (Terra) of vrijdag (eigen
leerkracht)
Graag op die dagen gymkleding meegeven met uw
zoon/dochter. Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht,
evenals het dragen van zaalsportschoenen. Dit in verband
met de veiligheid. Het dragen
van sieraden is tijdens de gymnastieklessen niet toegestaan.
Lange haren graag in een
staart dragen tijdens de gymlessen.
Informatiemiddagen/ avonden nieuw schooljaar
De komende weken worden de
ouders/verzorgers van de
groepen uitgenodigd voor de
informatiemiddag/avond. De
leerkrachten informeren u over
de data, tijden en vorm.
Jaargids 2021-2022
De jaargids voor schooljaar
2021-2022 is in het ouderportaal geplaatst. De jaargids
staat tevens bij de documenten
op onze website.

Maandagmiddag 27 september
(leerlingen om 12.00 uur vrij)
Donderdagmiddag 28 oktober
(leerlingen om 12.00 uur vrij)
Dinsdagmiddag 23 november
(leerlingen om 12.00 uur vrij)
Vrijdagmiddag 24 december
(leerlingen om 12.00 uur vrij,
kerstvakantie)
Dinsdag 8 februari (leerlingen
hele dag vrij)
Vrijdagmiddag 18 februari
(leerlingen om 12.00 uur vrij,
voorjaarsvakantie)
Donderdag 31 maart
(leerlingen hele dag vrij)
Woensdag 15 juni (leerlingen
hele dag vrij)
Vrijdagmiddag 15 juli
(leerlingen om 12.00 uur vrij,
zomervakantie)
Studenten op school
Onze school heeft gedurende
het schooljaar studenten
(stagiaires) in de groepen. Dit
zijn veelal studenten van de
Pabo lerarenopleiding, de opleiding tot onderwijsassistent
of de opleiding SAW (Sociaal
Agogisch Werk). De studenten
zijn gekoppeld aan een groep.
Wij vinden het belangrijk dat
studenten de mogelijkheid
krijgen om ervaring op te doen
in de praktijk. De eerste studenten starten de komende
weken met hun stage.
Schoolfotograaf
Alvast ter info: Donderdag 26
september komt de schoolfotograaf bij ons langs voor het
maken van individuele foto’s
van de kinderen.

Contactweek, oudergesprekken
De eerste contactweek
(oudergesprekken) vindt begin
november plaats. Alle ouders/
verzorgers krijgen hiervoor een
uitnodiging via het ouderportaal, waarna u kunt intekenen.
Tijdens deze contactweek worden de bevindingen van de
eerste periode besproken.
Margedagen/ margemiddagen
In schooljaar 2021-2022 zijn
een aantal margedagen en
margemiddagen ingepland,
waarop de leerlingen vrij zijn
en het team scholing volgt.
Deze data staan zowel in de
jaargids als op de schoolwebsite, maar we vermelden hier
nog even een keer:

Wij wensen
iedereen een fijn
weekend toe en
tot maandag!
Vriendelijke
groeten,
Team
Kindcentrum
Valkenhorst

