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Agenda:

17 sept.
GMR-vergadering
Digitale groepsimpressie
via ParnasSys
18 sept.
Zomerfeest
21 en 24 sept.
Schoolfotograaf
22 sept. MR-vergadering
2 okt. tuinhulp gevraagd
19 okt.
Handbaltoernooi 5/6 & 7/8

18 SEPTEMBER

ZIEKMELDINGEN
Vorige week gaven we u uitleg hoe
u kunt nagaan of uw kind wel of
niet naar school mag komen. Hoewel het aantal ziekmeldingen op
dit moment nog erg laag is, gaan
we wel langzamerhand richting de
herfst. De verwachtingen zijn dat
er dan inderdaad meer griepjes,
snotneuzen en hoestjes de kop op
gaan steken.
Als school dienen wij zorgvuldig
met ziekmeldingen om te gaan.
De GGD heeft ons daarvoor nieuwe richtlijnen gestuurd. Vanaf deze week hebben we bijvoorbeeld
de opdracht de GGD te informeren
als er in een groep 3 of meer kinderen thuis zijn met Covidklachten zoals hoesten of keelpijn.
Dat vraagt van ons uiteraard extra
zorgvuldigheid. Daarom zullen wij
bij het ziekmelden van uw kind
wat langer tijd nemen om wat extra
vragen te stellen, zodat we een en
ander wat duidelijker in beeld kunnen krijgen. Dat doen we a.h.v. een
vragenlijst die door de GGD werd
verstrekt. Zij kijken vervolgens of
er sprake is van ongewone gezondheidsrisico’s en of er vervolgactie
nodig is. Overigens geeft de school
nooit namen door aan de GGD.

MR-VERGADERING
Ook de MR maakt zich op voor
een eerste vergadering in dit
schooljaar. Op dinsdag 22 september wordt er vanaf 19.15u o.a. gesproken over de coronamaatregelen, huisvesting, vervangingspoule, schoolplan en jaarverslag MR.

-

WELKOM STAGIAIRES
‘t Schrijverke is al vele jaren een
academische opleidingsschool en
daar zijn we trots op. Trots op het
feit dat we een steentje kunnen bijdragen om jonge mensen enthousiast te maken voor een geweldig
vak!
Ook dit jaar zullen er in eerste instantie weer 16 studenten een
plaatsje gaan vinden in één van onze lokalen Hieronder 3 Lio-ers en
één student onderwijsassistent.
Inmiddels hebben de studenten kennisgemaakt met de groep waar ze
(behalve de Lio-ers) tot de carnavalsvakantie zullen blijven. Naast
de begeleiding vanuit de groepsleerkrachten zal Nick van Vugt dit
schooljaar als basisschoolcoach de
algehele coördinatie van de studenten in handen nemen. Hieronder
stellen we ze (uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar) even voor!

DIGITALE SFEERIMPRESSIE
Vandaag krijgt u vanuit de leerkrachten wat beelden toegestuurd
van de groepen die inmiddels alweer bijna vier weken aan de slag
zijn. Leuk om via deze sfeerimpressie toch iets te kunnen proeven
van de start van dit schooljaar!

MORGEN: ZOMERDAG!!
Denk je morgen nog allemaal aan
de outfit voor het Zomerfeest:
Thema Zomercarnaval! Gaat vast
een gezellige boel worden!
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SCHOOLTUINHULP
GEVRAAGD
Vaders, moeders, opa's, oma's...
Opgelet!
Om onze mooie kleutertuin verder af
te maken zijn we op zoek naar een
aantal handige mensen die ons willen
helpen bij een aantal tuin-klusjes...
·

Zonnedoeken ophangen
(palen in de grond zetten en
doeken monteren)

·

Regenton aansluiten.

·

Voelvakken maken (met cement en voel-materialen).

·

Onkruid wieden.

·

Het buitenatelier plaatsen
(palen in de grond).

Wie heeft er zin en tijd om dit op vrijdag 2 oktober tussen 9 en 11 uur te
komen doen? Wij zorgen voor een
lekker kopje koffie/thee en de materialen. Zelf gereedschap meebrengen is
altijd handig!
Als je ons komt helpen... Even aanmelden via yvonne@schrijverke.nl
Alvast bedankt namens het team en
alle kinderen!

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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