1

Nieuwsbrief obs de Runde
Nr. 16 – Woensdag 3 juni 2020
Beste ouders/verzorgers,
Na een heel bijzondere periode mogen de
kinderen vanaf maandag 8 juni weer volledig
naar school. Daar zijn we als team erg blij
mee, want nu kunnen we weer gaan werken
met hele groepen. Het rooster voor het
werken met twee helften per groep komt dus
vanaf maandag te vervallen.
We blijven alert op de hygiëne maatregelen
en de richtlijnen van het RIVM. Zie ook de
brief van OOE die u vandaag in SchouderCom
heeft ontvangen. In deze Nieuwsbrief leest u
onze aanvulling op deze brief. Zijn er nog
vragen neem dan contact met ons op!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

te groot wordt om anderhalve meter afstand
tot de leerkracht te kunnen houden.
Juf Grietje en Marieke blijven in groep 6. In
groep 5 zijn naast juf janet ook juf Jessica en
juf Yvonne in de groep, op wisselende dagen.

Ingangen
Naast het continurooster blijven we ook de
verschillende ingangen gebruiken:
 Groep 1/2 - de hoofdingang
 Groep 3/4 en 7 –zij ingang Berkenlaan
 Groep 5/6 en 8 – zij ingang schoolplein
De regel dat ouders niet op het schoolplein en
in school komen, blijft ook. Tenzij er een
afspraak met u is gemaakt.
Berkenlaan
Wilt u bij het halen en brengen van de
kinderen bij de ingang aan de Berkenlaan
rekening houden met ander verkeer, door
zoveel mogelijk aan één kant van de weg te
gaan staan met uw auto? Zo kunnen andere
auto’s er gemakkelijker langs en is het veiliger
en overzichtelijker voor de kinderen.
Ook vragen we u om zo kort mogelijk te
parkeren naast school.

Overblijven en continurooster
In samenspraak met de MR hebben wij
besloten dat we blijven werken met het
huidige continurooster.
De kinderen gaan dus
elke dag naar school,
van half 9 tot 2 uur. Dit
blijft zo, tot aan de
zomervakantie.
Groep 5/6
Vanwege de grootte van groep 5/6 op
donderdag en vrijdag gaan we het lesgeven op
deze momenten anders organiseren. We
houden groep 5 en groep 6 tot aan de
zomervakantie apart, omdat de groep anders

Contactavond
De contactavonden van 23 juni en 25 juni gaan
niet door. Uiteraard kunt u wel een afspraak
met de leerkracht maken, maar deze afspraak
zal dan telefonisch plaatsvinden of online via
Google Hangouts.
Lege flessen
Op school staan nog steeds karren voor het
inleveren van de lege flessen. Kinderen
kunnen nog flessen inleveren tot en met
vrijdag 12 juni.
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Afscheid van groep 8
Om de kinderen van groep 8 toch nog een
onvergetelijk afscheid te geven, is juf Marloes
bezig met een prachtig programma. Daarover
later meer.

graag uiterlijk maandag allemaal weer terug
op school. Ze kunnen worden ingeleverd in
het kantoor van juf Yvonne.
Uiteraard gaan we ervan uit dat u anderhalve
meter afstand aanhoudt en het bezoek zo kort
mogelijk houdt. Alvast bedankt!

Belangrijke data

Afsluiting van het schooljaar
We organiseren in de laatste week voor de
zomervakantie een leuke, feestelijke dag als
afsluiting van dit bijzondere schooljaar. Op
dinsdag 30 juni staan er een vossenjacht en
spelletjes op het programma. Dit wordt
georganiseerd door het team en zal
plaatsvinden zonder ouders. Gelukkig maken
we genoeg foto’s. Houdt u daarom de blog
van SchouderCom in de gaten?
Schoolfotograaf
Op donderdag 11 juni komt de
schoolfotograaf op school. Er worden alleen
individuele foto’s van de kinderen gemaakt en
geen broertjes/zusjes foto’s. De groepsfoto zal
dit jaar bestaan uit een collage. Er komt nog
een aparte brief van de schoolfotograaf in
SchouderCom.

Chromebooks inleveren
Omdat de kinderen vanaf 8 juni geen
thuisprogramma meer krijgen, vragen we de
uitgeleende Chromebooks weer terug. Dat kan
vanaf vandaag. Neemt u ook de kabel en het
contract mee? We willen de Chromebooks

Maandag

8 juni

Kinderen weer
volledig naar
school!

Dinsdag

9 juni

Dode hoek
project groep 7
en 8

Donderdag

11 juni

Schoolfotograaf

