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Versoepelingen
Ook wij merken dat we weer wat minder beperkt worden door maatregelen.
• We mogen jullie weer in school ontvangen voor gesprekken, daar zijn wij heel blij
•
•

•
•

mee. Meer informatie over de komende gesprekken vind je op pagina 3.
Volwassenen die op bezoek komen in school hoeven geen mondkapje meer te
dragen.
De groepen hoeven niet meer van elkaar gescheiden te blijven. Dit betekent dat de
groepen 2 op woensdagen weer samen een groep vormen. Ook kunnen de
verschillende groepen samen naar de laatste repetities van de eindmusical van groep
8 kijken en kunnen we groep 8 samen uitzwaaien als ze op kamp gaan.
De pauzes laten we nog even zoals het is: dus met gescheiden speeltijden. Die tijden
veranderen dan bij het begin van het nieuwe schooljaar.
We mogen jullie ontvangen in school en tegelijkertijd zullen we daarbij nog 1,5
meter afstand moeten bewaren. Dit betekent dat we nog geen veranderingen
aanbrengen in het brengen en halen: willen jullie de kinderen bij het hek afzetten en
daarbij onderling 1,5 meter afstand houden?

Wat ook blijft:
• Het ‘snottebellenbeleid’ ofwel: heeft je kind klachten die eventueel aan Covid
gerelateerd zijn, houd het dan thuis en volg de beslisboom. Kom je er niet uit,
overleg dan even met ons.
• Heb je zelf klachten, blijf thuis en laat je testen.
• Houd altijd afstand van elkaar.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Was vaak je handen.
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Inzet personeel schooljaar 2021-2022

maandag

dinsdag

Groep 1 /2A

Yvonne

Yvonne

Groep 1/2B

Susan

Susan

Groep 3

Samantha

Groep 4

woensdag

donderdag

vrijdag

Yvonne

Yvonne

Susan gr.2

Maaike

Maaike

Renske

Renske

Samantha

Samantha

Astrid

Astrid

Astrid

Tettie

Tettie

Groep 5

Adri

Adri

Nicole

Nicole

Nicole

Groep 6

Wieke

Wieke

Wieke

Wieke

Wieke

Groep 7

Danny

Danny

Danny

Danny

Danny

Groep 8

Jasper

Jasper

Nienke

Jasper

Jasper

Extra hulp

Tamara

Tamara

Adri

Tamara

Klasassistent

Henrita

Henrita

Henrita

IB

Christel

Christel

Christel

Conciërge

Paddy

Paddy

Paddy

Paddy

Directie

Wieneke

Wieneke

Wieneke

Wieneke

Ambulant

Nienke

Nienke

Paddy

Renske

Admin.

Henrita

Zoals jullie zien hebben we komend jaar meer personeel beschikbaar voor extra hulp,
assistentie en ambulante taken. Dat komt door de extra bekostiging die we ontvangen in het
kader van Nationaal Programma Onderwijs. We kunnen op deze manier hulp bieden aan
kinderen die nadelige gevolgen hebben ondervonden van de schoolsluiting. Tegelijkertijd geeft
het ons team de ruimte om beleid en professionalisering op verschillende gebieden verder te
ontwikkelen.
Zolang Yvonne nog niet terug is wordt de vervanging gedaan door Belinda op maandagen en
dinsdagen, en door Gerda op donderdagen en vrijdagen.
Inge wordt vervangen door Tamara, die Extra Hulp / RT doet. Zodra Inge uren kan opbouwen in
de vorm van Extra Hulp zal Tamara uren minderen.
Woensdag 14 juli schuiven alle groepen een uurtje door naar de groep van komend schooljaar
om kennis te maken met de nieuwe leerkrachten.
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Oudergesprekken
We doen ze weer live, jn!
Jullie zijn welkom in het lokaal van je kind.
Het tweede rapport wordt meegegeven op
vrijdag 9 juli. We voeren gesprekken voor de
groepen 1 tot en met 7 in weken 28 en 29, de
laatste twee weken voor de vakantie, dus tussen
12 en 22 juli.
Deze gesprekken zijn facultatief. Dat wil zeggen:
als de leerkracht het van belang vindt om jullie
te spreken krijgen jullie een uitnodiging.
Andersom geldt ook: als jullie behoefte hebben
aan een gesprek kun je dat bij de leerkracht
aangeven via Ouderportaal.
Voor de groepen 6 en 7 geldt dat wij alle ouders
en kinderen verwachten voor een gesprek. Dit
vanwege de interpretatie van de Cito scores in
groep 6 en met het voorlopig schooladvies in
groep 7.
Voor groep 8 zijn er geen gesprekken meer.

Vanaf september spelen er weer meerdere
groepen tegelijkertijd buiten. Dit betekent dat er
ook meer toezicht nodig is. Vandaar:
Gezocht:
pleinwacht m/v
Werktijden:
12:15 - 12:45
op een of meerdere vaste dagen per week.
Vergoeding: 5,00 euro netto per keer.
Wij bieden: een gezellige sfeer met enthousiaste kinderen en
leuke collega’s in een bosrijke omgeving.
Wij vragen: commitment voor minstens een vaste dag per week, een jne portie pedagogische tact
en zin in het omgaan met onze lieve kinders.
Interesse? Neem contact op met Wieneke voor een oriënterend gesprek.

fi

fi
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Bericht van Koninklijke Bibliotheek

Leerlingen beleven de mooiste verhalen
met de gratis online Bibliotheek-app
Via de gratis online Bibliotheek-app vinden kinderen de mooiste e-books en luisterboeken. Dit
jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot vanwege de effecten van de
lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met
de zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus.
Hoe werkt Boek ’n Trip?
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Lezen via de online bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen
Zomeractie geldig in juli en augustus
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
Geen boete als boeken te laat worden ingeleverd

Ook mogelijk als je geen lid bent van de bieb. Je hoeft er niet voor naar de bibliotheek en je hoeft
ook geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met boeken, want het is allemaal digitaal!
Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app herinnert kinderen vanzelf als de leentermijn a oopt.

fl
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Informatie vanuit Regionaal Bureau Leerlingzaken:
Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties
De directeuren van de Renkumse scholen hebben onlangs in een gezamenlijk overleg met de
consulent leerplicht gesproken over de regels t.a.v. verlof buiten de vastgestelde
schoolvakanties. Er is afgesproken onderstaand bericht in alle nieuwsbrieven op te nemen:
“De vastgestelde schoolvakanties zijn ervoor om samen met uw gezin op vakantie te gaan.

Het is in beginsel niet toegestaan om buiten deze vakanties op vakantie te gaan.
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin
op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat
u:
•

seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;

•

met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;

•

als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties
weg bent.

In dat geval kunt u toestemming aan de directeur vragen. Hiervoor kunt u het formulier
gebruiken dat op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre staat
www.rblmidden-gelre.nl .
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw
werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met:
•
een verklaring van uw accountant. Hiermee laat u zien dat u een groot deel van uw
inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit is heet ook wel een
‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’;
•

een verklaring van uw werkgever als u seizoenswerk doet.

Het is goed om te weten dat vakantieverlof nooit in de 1e 2 lesweken van een schooljaar kan
worden verleend, slechts één keer per schooljaar en ten hoogste 10 schooldagen.
Als u zonder toestemming, buiten de schoolvakanties, op vakantie gaat wordt dit gemeld bij
het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre. De school is namelijk wettelijk verplicht
om ongeoorloofd verzuim aan ons te melden. De consulent leerplicht kan dan een proces
verbaal opmaken met een boete tot gevolg. “
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ZONDAG 19 SEPTEMBER
SPORTCENTRUM PAPENDAL

De SuperPower Run vindt plaats in de buitenlucht. Daarnaast volgen wij de adviezen van het RIVM en de maatregelen
vanuit de Rijksoverheid als uitgangspunt voor de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het evenement.

Meld je aan via www.superpowerrun.nl
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De SuperPower Run is het leukste sportieve uitje voor
het hele gezin. Trommel al jouw vrienden en familie
op en verschijn als jouw favoriete superheld aan de
start van de 1 km , 2,5 km of 5 km. Deze afstand kan
je rennend of wandelend afleggen.
Na het volbrengen van jouw missie ontvang je de
speciale SuperPower Run medaille en kan je nog
deelnemen aan de leuke andere activiteiten op het
terrein.

Superhelden helpen elkaar. We zetten ons deze dag
met zijn allen in voor de sporters met een handicap.
We vragen je daarom voorafgaand aan het
evenement je te laten sponsoren door jouw familie en
vrienden, zodat we samen een mooi bedrag ophalen
voor de gehandicaptensport.

7

