Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021
week 35 t/m 36 2020
Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers

Maandag 24 augustus

Eerste schooldag (8.30 - 14.00)

Verhuisdagen
Donderdag 17 sept,
Vrijdag 18 sept,
Maandag 21 sept
Dinsdag 22 sept

Verhuizen naar het nieuwe gebouw.
Alle kinderen zijn deze vier dagen vrij.

Studiedagen voor het
team
Vrijdag 2 okt
Alle kinderen zijn deze dagen vrij.
Maandag 26 okt
woensdag 18 november
donderdag 11 februari
donderdag 4 maart
dinsdag 25 mei
maandag 28 juni

Nog een paar dagen en dan sluiten we de zomervakantie weer af. Voor de één misschien een
opluchting en voor de ander met wat tegenzin. Wij hopen dat jullie allemaal hebben kunnen
genieten van een fijne vakantie en dat jullie in goede gezondheid zijn. Dat is het belangrijkste.
Wij hebben veel zin om alle kinderen weer te zien en er een mooi schooljaar van te kunnen
maken.

Nieuwe directeur, Milou van Wensen
In de laatste nieuwsbrief aan het eind van het schooljaar, heb ik mij voorgesteld. Jullie hebben
allemaal afscheid van Simone genomen en ik heb haar functie tijdelijk overgenomen. Ik heb er
ontzettend veel zin in om met het team, ouders en kinderen samen te werken. Ik verheug mij
erop om alle kinderen te mogen ontmoeten aanstaande maandag.

Corona maatregelen
Helaas is het Covid virus nog niet weg en zullen wij ons nog aan bepaalde regels moeten
houden.
We zetten graag een aantal zaken op rij die op dit moment gelden:
Brengen en halen van de kinderen
Het brengen en halen doen wij hetzelfde als voor de zomervakantie.
Voor de zekerheid herhalen wij ze:
Brengen
 Alle kinderen die zelfstandig naar school kunnen komen, komen zelfstandig naar
school.
 Max. 1 ouder brengt de kinderen tot aan de poort. Ouders gaan daarna direct naar huis.
Let hier op!
 Kinderen uit de groepen 1 t/m 8 komen tussen 08.20–08.30 uur naar school. Vanaf de
poort loopt ieder kind zelfstandig naar de leerkracht toe. Leerkrachten staan vanaf
08.20 uur op het plein. De leerkrachten van de kleuters staan dicht bij het hek zodat zij
goed zichtbaar zijn. Groep voor groep gaan zij naar binnen.
 De leerkrachten van de groepen 6 tm 8 staan in ieder geval de eerste week op het
plein.
Ophalen einde schooldag:
13.55 uur groepen 1-2 en de groepen 3
14.00 uur groepen 4 tm 8.
We kiezen ervoor om de kinderen uit de groepen 1-2 , 3 vijf minuten eerder te laten ophalen,
zodat wij beter overzicht hebben op de kinderen.
Ouders/ verzorgers mogen niet in het gebouw en op het schoolplein. Uitzondering
hierop is de ouder van KION. Zij brengen hun peuter vanaf 08.30 uur tot het hek van
KION. Daarna verlaten zij direct het schoolplein.

Hygiëne
We zullen nog steeds meerdere keren per dag onze handen allemaal goed wassen en de
ruimtes goed laten luchten.

Trakteren
Om veiligheid te blijven bieden, hebben wij er nog steeds voor gekozen om niet te trakteren in
de klassen. Natuurlijk besteden wij wel aandacht aan de jarige!

Wanneer mogen kinderen nou ook alweer wel en niet naar school?
Kinderen groep 1-2
Niet naar school bij:
 Koorts heeft of andere COVID-19 klachten
 Contact hebben met een patiënt met een bevestigde COVID-19.
 Huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) heeft of last heeft van
benauwdheid.
Voor de kinderen in de groepen 1-2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen komen.
Kinderen groep 3 tm 8
Niet naar school bij:
 Verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/
of plotseling verlies van reuk of smaak.
 Contact hebben met een patiënt met een bevestigde COVID-19.
 Huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) heeft of last heeft van
benauwdheid.
Hoofdluis
Omdat er geen ouders in de school mogen komen, kunnen wij de hoofdluiscontrole niet doen
na de vakantie. Wij willen u dringend vragen om uw kinderen te controleren op hoofdluis en zo
nodig te behandelen.

Activiteiten die (helaas) niet door kunnen gaan
-

-

De informatieavonden voor ouders aan het begin van het schooljaar zullen niet
doorgaan in de klassen. Wij zoeken nog naar een alternatief hiervoor. Dit zullen wij
later nog communiceren.
De bijeenkomst van de GGD over hoofdluis zal ook op school niet plaats vinden. Ook
daar zoeken we naar een alternatief.

Even voorstellen
Hallo allemaal! Ik ben Lisanne.
Wat leuk dat ik op jullie school mag komen stage lopen! Ik ben eerstejaars student aan de
opleiding “PABO leerkracht basisonderwijs” en heb ontzettend veel zin om aan de slag te
gaan. Ik ga aan het werk bij groep 5 op de maandag en dinsdag.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om paard te rijden, skiën en koken. Daarnaast houd ik van
reizen. Ik heb al een aantal mooie plekjes op de wereld mogen zien.
Kom gerust een keertje persoonlijk kennis maken!
Groetjes, Lisanne

Tekst artikel 4

Nieuws vanuit KION

Start BSO Toon
Op maandag 24 augustus start er op het Octaaf een nieuwe BSO van KION die vanaf 21
september ook mee zal verhuizen naar kindcentrum Toon.
De BSO is ’s morgens van 7.30 tot 8.30 open voor schooltijd.
Er is elke dag naschoolse opvang van 14.00 tot 18.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties zijn we open van 8.00 tot 18.00 uur
Meer informatie is te vinden op onze website www.kion.nl
Ook kan er voor informatie gebeld worden naar onze klantservice 024-3822655

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 september 2020.
Eventuele belangrijke informatie ontvangt u tussentijds via de mail. Heeft u een belangrijk nieuwtje?
Deel het met ons via : directie@octaaf.nl
Met vriendelijke groet, Team Kindcentrum TOON

