Nieuwsflits 1 van De Rietvink

Vrijdag 21 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie zit er op. We mogen weer naar school. We hopen dat u allemaal een
goede zomervakantie heeft gehad. Voor de zon hoefde in ieder geval niemand dit jaar ver
weg te gaan.
Aanstaande maandag, 24 augustus, starten alle kinderen in hun ‘nieuwe’ groep. Best weer
een spannend moment voor iedereen, na zo’n lange vakantie.
Omdat we nog steeds te maken hebben met richtlijnen die te maken hebben met het
coronavirus, breng ik u graag op de hoogte van een aantal afspraken. Hoe jammer wij het
ook vinden dat u nog steeds buiten de school moet blijven, we mogen onze aandacht nog
niet laten verslappen en onzorgvuldig omgaan met dit nare virus.
In deze nieuwsflits leest u over de volgende onderwerpen:
Inloop tussen 8.15 uur en 8.30 uur
Einde schooldag voor iedereen 14.30 uur
Ouders op het plein?
Luizenzakken / gymspullen
Verjaardagen vieren
Schoolapp
Informatieavond, gang van zaken
Oudergesprekken rondom sociaal emotionele zaken
Overzicht vakanties en vrije dagen 2020 – 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloop tussen 8.15 uur en 8.30 uur
Alle kinderen mogen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school komen en lopen meteen door
naar binnen, naar hun eigen lokaal. We beseffen dat dit wellicht een drukke situatie oplevert
bij het hek en in de straat en vragen begrip van u allemaal.
Wanneer u met de auto komt is iets verder weg parkeren en een stukje lopen een stuk
veiliger en waarschijnlijk ook sneller.
Nog even ter herinnering; de Kraanvogel is een éénrichtingsstraat en stoppen is verboden
tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Parkeren mag alleen in parkeervakken.
Einde schooldag voor iedereen 14.30 uur
Alle kinderen komen om 14.30 uur naar buiten en gaan dan zo snel mogelijk (met u) naar
huis toe.
Ouders op het plein?
Ouders mogen nog niet de school in en blijven buiten het hek wachten. Hier is het uw eigen
verantwoordelijkheid om afstand te houden van andere wachtende ouders.

Bij het hek staat ’s ochtends een teamlid om de kinderen (en u) welkom te heten en ook ’s
middags is er iemand aanwezig om de kinderen veilig weg te laten gaan.
Een uitzondering maken we voor ouders van kinderen in groep 1. Zij brengen hun kind ’s
ochtends tot het kleuterhek en wachten daar ook om 14.30 uur om dan zo snel mogelijk het
plein te verlaten. De leerkracht van groep 1 wacht de kinderen op bij het hek en in de groep
is een onderwijsassistente bij de kinderen die al binnen zijn.
Luizenzakken / gymspullen
We zien graag de luizenzakken schoon terug op school. Het liefste al meteen aanstaande
maandag.
De eerste week starten meteen de gymlessen. Het is dan ook handig als de kinderen hun
gymspullen meenemen. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen zeker tot 1 september buiten
gymmen omdat de gymzaal nog gerenoveerd wordt. Schoen om buiten te gymmen zijn dan
handig.
Dinsdag- en donderdagochtend: groep 1 en 2 (in de speelzaal)
Maandagmiddag: groep 7/8 (buiten)
Dinsdagmiddag: groep 6 (buiten)
Woensdagmiddag: groep 5 (buiten)
Donderdagmiddag: groep 3 en 4 (buiten)
Verjaardagen vieren
Het vieren van kinderverjaardagen op school is belangrijk. De kinderen staan die dag in de
belangstelling en worden feestelijk toegezongen. Ze mogen hun klasgenoten trakteren. Voor
de vakantie was de regel dat de traktaties (ook weer in verband met corona) voorverpakt
moeten zijn. Dat houden we voorlopig nog aan. Het is handig als de leerkracht vooraf weet
dat een kind gaat trakteren. Spreekt u daarom met de leerkracht af wanneer dat zal
gebeuren.
Wij vinden een goede gezondheid van groot belang en daarom stimuleren we het trakteren
van zo gezond mogelijk traktaties. We snappen dat dat soms moeilijk is. In sommige gevallen
geven we de traktaties daarom mee naar huis, zodat u zelf bepaalt wat uw kind wanneer
eet. De leerlingen gaan niet de klassen rond, maar de verjaardagskaart ligt op de tafel in de
teamkamer, zodat alle leerkrachten er een wens op kunnen schrijven.
Schoolapp
Wij maken gebruik van een eigen app die u gratis kunt downloaden op uw telefoon/device.
U vindt deze app in de appstore via de zoekterm “ Basisschool App”, dit is een icoontje met
licht- en donkergroen. Wanneer u die aanklikt, kunt u onze school opzoeken aan de hand
van onze naam “De Rietvink”. Ik raad u aan om de app te installeren en in de gaten te
houden, omdat we daar nieuwberichten in plaatsen en omdat u vanuit die app direct kunt
navigeren naar ons administratiesysteem van ParnasSys. U heeft daar een eigen
inlogaccount voor nodig. Wanneer u die niet meer bij de hand heeft, dan kunt u een mail
sturen naar: margretha.depater@pcpomiddenbrabant.nl Zij zorgt er dan voor dat u de
inloggegevens toegestuurd krijgt. U heeft hiervoor ook de laatste 4 cijfers van het bsnnummer van uw kind(eren) nodig.
Informatieavond, gang van zaken
De informatieavond aan het begin van het schooljaar kan helaas nog niet live plaatsvinden.
De leerkrachten zullen de informatie in de vorm van een presentatie en een filmpje
opnemen en op donderdag 3 september met u delen. U krijgt op een later tijdstip de
mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een online contactmoment.

Oudergesprekken in oktober
De eerste gesprekken met alle ouders zullen in oktober nog online plaatsvinden. U ontvangt
tegen die tijd een uitnodiging om zelf een gesprek in te plannen.
Wanneer het nodig is om eerder een afspraak te maken met de leerkracht, dan heeft u daar
zelf contact over met de leerkracht door middel van een e-mail.
Overzicht vakanties en vrije dagen 2020 – 2021
Studiedag:
Herfstvakantie:
Studiemiddag:
Kerstvakantie:
Studiedag:
Carnaval:
Studiedag:
Pasen:
Studiedag:
Studiedag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Pinksteren:
Studiedag:
Vakantieweek:
Studiedag:
Studiedag:
Zomervakantie:

Vrijdag 25 september
19 t/m 23 oktober
Vrijdagmiddag 18 december (vanaf 12.00 uur)
21 dec t/m 1 januari
Vrijdag 12 februari
15 t/m 19 februari
Donderdag 1 april
2 t/m 5 april
Dinsdag 6 april
Maandag 26 april
Dinsdag 27 april
3 t/m 14 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei
21 t/m 25 juni
woensdag 30 juni
Vrijdag 23 juli
vanaf maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september

U ontvangt binnenkort een nieuwsflits met meer inhoudelijke informatie over het nieuwe
schooljaar.
Met vriendelijke groeten ook namens het hele team,
Petra Sonke
Locatieleider De Rietvink

Nieuwsflitsen kunt u altijd nalezen op onze website: www.derietvink-breda.nl

