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Beste ouders/verzorgers,
Zoals u in de brief van Yvonne Boxem van OOE
heeft kunnen lezen, zijn we op school druk
bezig met het organiseren van ons onderwijs
vanaf maandag 11 mei. We zullen u zo snel
mogelijk laten weten hoe wij dit gaan
vormgeven op De Runde. Als team zijn we in
ieder geval erg blij dat we de kinderen weer in
school gaan zien! We gaan uiteraard zeer
zorgvuldig om met de voorschriften/richtlijnen
van het RIVM. Dat heeft u ook in de brief van
Yvonne Boxem kunnen lezen. Daarom is
besloten, dat er na de meivakantie geen
ouders in school komen, tenzij daarover met u
een afspraak is gemaakt. De kinderen (ook die
van de voorschool) verzamelen zich op het
plein en worden door de leerkrachten
opgehaald.
De afgelopen weken waren heel bijzondere
weken, ook voor u als ouders/verzorgers. Het
digitaal werken en het begeleiden van de
kinderen bij hun dagplanning en het maken
van hun schoolwerk, is voor u als
ouders/verzorgers vast ook niet altijd even
gemakkelijk geweest. Gelukkig hebben we een
enorme bereidheid bij u gezien om het tot een
succes te maken. We waarderen en
respecteren dat enorm. Onze complimenten
daarvoor! Zonder uw hulp had het leren op
afstand er ongetwijfeld heel anders uitgezien.

Na de meivakantie gaat de helft van de
kinderen, volgens rooster, naar school. Ook
die fase zal van u weer opnieuw een
aanpassing vragen. Wij doen ons best om het
zo goed en rustig mogelijk te organiseren. U
hoort zo snel mogelijk van ons.
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes
Schoolmaatschappelijk werk
Hallo allemaal,
We leven nu allemaal al een tijdje in een
wereld waar alles even anders gaat. School en
thuis lopen door elkaar heen. Net zoals bij
velen werk en thuis door elkaar heen lopen.
Volgende week is het vakantie voor de
kinderen. Geen videogesprekken met de juf of
meester, geen schoolse taken of begeleiding
die je als ouder moet bieden. Even niks! Een
vakantie betekent normaal gesproken dat je
niet naar school hoeft, leuke dingen doet,
misschien wel op vakantie gaat of een dagje
weg. Ook dat kan nu even niet. We blijven
allemaal thuis! Wat we wel kunnen doen is
een bezoekje brengen aan het bos, een
wandeling in een natuurgebied of een picknick
in de tuin.
We weten allemaal dat het niet altijd mee zit,
de kinderen de hele dag thuis. Als je als ouder
behoefte hebt om even iemand te spreken,
van gedachten te wisselen over de kinderen of
over andere zaken, neem dan gerust contact
met mij op. Ik ben ook tijdens de vakantie
bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag. Soms kan een kort
telefoongesprek zoveel opleveren.
Ondanks de omstandigheden wens ik jullie
een fijne vakantie. Wees creatief en maak er
twee leuke en gezellige weken van en als het
even niet gezellig is en je hebt een luistert oor
nodig, bel!
Groetjes,
Marlijn Rocks
Schoolmaatschappelijk werker Sedna
06-52047842
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Activiteiten
De geplande activiteiten voor de kinderen
kunnen helaas niet doorgaan. De schoolreizen,
sportactiviteiten en de musical van groep 8
komen te vervallen. Omdat we groep 8 toch
een mooi afscheid willen geven, gaan we op
zoek naar een alternatief. Datzelfde geldt voor
de schoolreizen. Ook van deze ontwikkelingen
houden wij u op de hoogte.
Belangrijke data

Maandag

11 mei

Weer naar
school,
volgens
aangepast
rooster

Donderdag

21 mei

Hemelvaart
Kinderen zijn
vrij

Vrijdag

22 mei

Vrij

Vrijdag

16 mei

Nieuwsbrief
16

Maandag

1 juni

Pinksteren
Vrij

Het team van De Runde wenst iedereen een
hele fijne meivakantie.

