Nieuwsbrief 3 juli 2020
Afscheid
Volgende week nemen we afscheid van Simone Paalhaar en Miriam
de Leeuw. Nadat José ten Broeke met pensioen ging, heeft Simone
haar taken tijdelijk overgenomen. Miriam de Leeuw is na de
meivakantie bij ons gestart in de mentorgroep van Eva. Zij volgde
Djordy van Rijn op. Omdat het leerlingenaantal op onze school
krimpt, ging het hier om tijdelijke vacatures tot aan de
zomervakantie. In het nieuwe schooljaar zullen we met minder
personeel de groepen moeten bemensen.
Wij bedanken Simone en Miriam van harte voor hun inzet en
betrokkenheid en zullen ze de komende week met de kinderen en
collega’s nog even in het zonnetje zetten.
In de afgelopen weken hebben we afscheid van onze stagiaires genomen. Wij willen ook hen
bedanken voor hun inzet voor onze school en hopen dat zij veel geleerd hebben.
Zoals al eerder aangekondigd zal onze collega Wilma Huinink, intern begeleider van de bovenbouw,
ook afscheid nemen. Zij mag gaan genieten van haar welverdiende pensioen na 44 jaar in het
onderwijs gewerkt te hebben. Woensdagochtend zal zij in de verschillende groepen in de midden- en
bovenbouw afscheid nemen. Natuurlijk zullen we haar namens school een cadeau overhandigen. In
de middag zullen we als team afscheid van haar nemen tijdens een coronaproof picknick. Wilma
heeft vanaf de start van Los Hoes in 2006 op onze school gewerkt. We zullen haar expertise en
betrokkenheid bij de (zorg)leerlingen en bij ons als collega’s enorm gaan missen en wensen haar alle
goeds voor de toekomst!

Vacature IB is ingevuld
Door het vertrek van Wilma Huinink moesten we op zoek naar een nieuwe intern begeleider om ons
team te versterken. We zijn blij te kunnen melden dat de sollicitatieprocedure succesvol is afgerond.
Lilian van Oort zal vanaf het nieuwe schooljaar als intern begeleider op onze school starten. Wij
wensen haar heel veel succes en werkplezier bij ons op school!

Continurooster
In het nieuwe schooljaar gaan we werken met het 5 gelijke dagen model en hebben we andere
schooltijden. De kinderen gaan dan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De lesroosters voor de verschillende groepen zijn aangepast naar het nieuwe lestijdenmodel en ook
de roosters voor de pleinwacht tijdens de pauzes zijn klaar. In elke pauze zal toezicht worden
gehouden door eigen personeel van school.
Vanaf het nieuwe schooljaar eten alle kinderen in hun eigen groep samen met de leerkracht hun
lunch. Als school vinden wij het belangrijk om kinderen bewust te maken van het belang van gezonde
voeding. Mogen we daarbij op jullie medewerking rekenen ook voor de lunchpakketjes? Snoepen
onder schooltijd mocht altijd al niet (behalve bij een verjaardag), dus ook tijdens de lunch mag er niet
gesnoept worden.
Om de start van dit continurooster te markeren, zullen alle kinderen in de groepen 1 t/m 7 komende
week een verrassing aangeboden krijgen namens OR, MR en school.

Laatste lesweek
Volgende week is de laatste schoolweek van dit bijzondere schooljaar. We proberen tot en met
woensdag nog zoveel mogelijk het rooster te volgen. Dinsdagmiddag komen de kinderen tussen
14.00 uur en 15.00 uur in de nieuwe groepssamenstelling, met de nieuwe mentor(en), in het nieuwe
paleis bij elkaar. Deze kennismaking is alleen bedoeld voor kinderen die nu al op school zitten.
De kinderen van groep 8 hebben maandag en donderdag nog weer een kampdag. Maandag zullen zij
o.a. gaan kanovaren en donderdag gaan ze naar het natuurbad in Rekken. Hun afscheidsavond zal
donderdag starten met een barbecue. Vanwege de maatregelen kunnen de ouders helaas niet bij de
afscheidsavond aanwezig zijn. Via een livestream zullen zij toch mee kunnen kijken.
Vrijdagochtend worden de kinderen van groep 8
uitgezwaaid. Normaal gesproken doen we dit met de hele
school. Dat kan dit jaar niet. Wel zullen de ouders van
groep 8 bij het uitzwaaimoment aanwezig kunnen zijn.
Door de andere groepen wordt de vrijdagochtend gebruikt
om de laatste spullen op te ruimen en aan de kant te
zetten voor de schoonmaak van de vloeren in de vakantie.
Verder mogen de kinderen deze ochtend kiezen wat zij willen doen. Zij mogen dan ook spelletjes van
thuis meenemen. Ook de telefoon, Nintendo DS, iPad, etc. mag mee naar school. Natuurlijk wel op
eigen verantwoordelijkheid.
Sinds 1 juli hoeven kinderen t/m 12 jaar geen afstand meer te houden van volwassenen. We merken
dat sommige kinderen veel behoefte hebben aan een knuffel. Tussen geen afstand hoeven houden
en knuffelen zit echter nog wel een verschil. Niet iedereen staat er al weer voor open om ook fysiek
contact met kinderen te hebben. Wij willen deze verschillen respecteren. Daarom hebben we in het
team het volgende afgesproken: wanneer een kind het initiatief neemt tot een knuffel en de
leerkracht vindt dit geen probleem, wordt er een knuffel gegeven en anders niet. Leerkrachten
nemen zelf geen initiatief tot knuffelen.

VakantieBieb 2020
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de gratis
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook
spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play.
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl
Website
Bij de berichten is geplaatst:
• een bericht vanuit de Francisusparochie om ouders en kinderen te werven voor een musical

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
06-07
Alternatieve kampactiviteit groep 8
07-07
Kinderraad
07-07
14.00 uur Kennismaking nieuwe mentorgroepen
09-07
Alternatieve kampactiviteit groep 8
09-07
Afscheidsavond groep 8
10-07
11.00 uur Uitzwaaien groep 8
10-07
Laatste schooldag
11-07 t/m 23-08
Zomervakantie
24-08
Eerste schooldag

