Nieuwsbrief september 2021
Goes, september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van IKC Montessori de Basis,
De zomervakantie ligt weer achter ons. Het team van IKC Montessori de Basis hoopt dat u en uw
kind(eren) hebben genoten van een fijne vakantie. Helaas was het weer iets minder dan vorig jaar,
maar gelukkig zaten er ook mooie en droge dagen tussen.
We kijken er weer naar uit om alle kinderen weer te zien en hebben veel zin in het nieuwe
schooljaar!

Data op een rij:
-

maandag 6 september: start nieuwe schooljaar
13 t/m 24 september: kennismakingsgesprekken
dinsdag 14 september: schoolfotograaf Esther Schog aanwezig
woensdag 6 oktober t/m 15 oktober: Kinderboekenweek
25 t/m 29 oktober: herfstvakantie

Schooltijden:
De schooltijden zullen bij aanvang van dit schooljaar weer terug gaan naar het reguliere rooster.
Inloop is van 08.30-08.45 uur
Maandag: 08.45-15.00 uur
Dinsdag: 08.45-15.00 uur
Woensdag: 08.45-12.30 uur
Donderdag 08.45-15.00 uur
Vrijdag: 08.45-12.00 uur (onderbouw en middenbouw groep 3 en 4)
Vrijdag: 08.45-15.00 uur (middenbouw groep 5 en bovenbouw)
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Dit betekent ook dat de pleinwacht weer van start kan. Voor de vakantie heeft u de lijsten
ontvangen en kunt u zien wanneer u aan de beurt bent om pleinwacht te draaien. We willen u
vragen om de groep buiten op te wachten, maar wel even een seintje te geven aan de leerkrachten
dat u er bent.

In- en uitgang groepen:
De kinderen van de onderbouw en middenbouw komen voorlopig nog
door de buitendeur van het klaslokaal naar binnen. De leerkrachten
zullen de kinderen daar opvangen.
De kinderen van de bovenbouw kunnen zelfstandig door de
hoofdingangen de school in komen.

Informatie t.a.v. veranderingen en mogelijkheden scholen met betrekking tot
COVID-19.
Vanuit het ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben alle schoolbesturen en
schoolleiders een brief ontvangen in verband met informatie op welke manier het nieuwe
schooljaar van start kan gaan.
Voor het basisonderwijs verandert er zeer weinig ten opzichte van de periode voor de
zomervakantie.
1. Er is sprake van volledig onderwijs. Wat er verandert, is dat het OMT in haar meest recente
advies heeft aangegeven dat het preventief zelftesten door personeel tweemaal per week
niet meer hoeft, wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dit is o.a. wanneer iemand
volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen.
2. Volwassenen blijven 1,5 meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel
onderling en ten opzichte van ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat
ouders/verzorgers beperkt op school kunnen worden ontvangen (bijvoorbeeld voor de
schoolbieb).
3. Grote bijeenkomsten zonder 1,5 meter afstand zijn nog niet mogelijk.
4. Daarnaast blijven ook de basismaatregelen zoals “thuis blijven bij klachten en dan testen
bij de GGD” en “vaak handen wassen” van kracht, evenals de eerdere adviezen zoals
opgenomen in het protocol.
Het team had gehoopt dat we jullie als ouders/verzorgers de eerste week weer in de school
mochten ontvangen, maar de 1,5 meter regel kunnen we niet waarborgen wanneer alle
ouders/verzorgers tegelijk met de kinderen naar binnen komen. Op 20 september is er mogelijk
weer een versoepeling van de maatregelen en kunnen we jullie wel uitnodigen in de school.
In de eerste schoolweek zullen de leerkrachten een filmpje maken van het reilen en zeilen in de
klas, zodat u toch sfeer kunt proeven en een indruk kunt krijgen.
We starten dit schooljaar weer met open podium en weeksluitingen. Hoe we dit vormgeven, krijgt u
te horen zodra we meer weten m.b.t. de maatregelen.
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IParro:
Het hele team gebruikt de schoolapp Parro. Parro is een
communicatiesysteem waarbinnen een veilige en gesloten omgeving
eenvoudig gecommuniceerd kan worden.
De leerkrachten houden u via Parro elke vrijdag op de hoogte van leuke momenten, maar ook
belangrijke zaken. Daarnaast wordt u via Parro uitgenodigd voor oudergesprekken.
De leerkrachten zijn op hun werkdagen via Parro bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Verder
vragen wij u er rekening mee te houden dat leerkrachten tijdens lestijd niet in de gelegenheid zijn
berichten te lezen en te beantwoorden.
Mocht u nog geen gebruik maken van Parro of heeft u een technisch probleem of vragen dan kunt u
terecht bij juf Mirjam (mferdinandusse@prisma-scholen.nl)

Privacy:
In Parro kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven. Het invullen
van uw voorkeuren kost u niet veel tijd, maar geeft de
leerkrachten helderheid wat wel of niet mag m.b.t uw kind. Bij
deze het vriendelijke verzoek om uw voorkeuren tijdens de
eerste 2 weken van het schooljaar in te vullen of te checken.
Bij geen wijzigingen blijven de voorkeuren van vorig schooljaar
actief staan en gaan wij ervan uit dat deze kloppen. Alvast hartelijk dank.

Dringende oproep:
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers met een aanhanger die
voor ons naar de milieustraat willen. In de schuur liggen veel
spullen en zware tegels die we graag weg willen hebben. Wie
kan ons helpen?
Onder schooltijd kunnen de kinderen van de bovenbouw helpen
met sjouwen.

Personeel:
Helaas zal Gerrie in het nieuw schooljaar nog niet starten op school.
Wij wensen haar als team heel veel beterschap en sterkte.

Gymlessen en schoolzwemmen:
De gymlessen vinden dit schooljaar plaats op de donderdag en vrijdag. Voor de midden- en
bovenbouw zal dit op donderdag zijn in het Ostrea aan de Fruitlaan en op vrijdag in het Calvijn
College in het Stationspark. Op vrijdag zal juf Anouk Dalebout de gymlessen verzorgen.
Van het schoolzwemmen hebben we nog niets gehoord, zodra we hier meer over weten, brengen we
u uiteraard op de hoogte.
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Schoolplein:
Dankzij de hulp van een aantal ouders is het schoolplein al voor een deel opgeknapt en aangepakt
op het gebied van onkruid. Maar we zijn er nog niet. Door het groeizame weer, rijst het onkruid de
pan uit en kunnen we zeker nog veel hulp gebruiken om het schoolplein en de tuintjes er weer goed
uit te laten zien.
Daarom willen we op zaterdag 25 september een klusdag organiseren van 10.00-14.00 uur, waarbij
we met elkaar weer het een en ander aan kunnen pakken. Helpt u mee? Geef dan op via
shendrikse@prisma-scholen.nl

Welkom bij ons op school:
Roxy, Tobias en Fernand in de onderbouw, Izza, Katelijn, Dinand en
Jahmailey in de middenbouw en Sven in de bovenbouw. Wij wensen jullie
heel veel plezier bij ons op school.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Sabriene Hendrikse
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