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Vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons het eerste Alfrinkjournaal van schooljaar 2020-2021. Na een mooie zomervakantie
gaan we maandag 24 augustus weer naar school. We zijn blij dat we alle kinderen mogen verwelkomen! Als
team zullen we onze verantwoordelijkheid nemen om ons zo goed mogelijk te houden aan de richtlijnen van
het RIVM. We moeten ons allemaal realiseren dat het Coronavirus nog niet verdwenen is. Wat dat betreft
zullen de volgende aandachtspunten belangrijk zijn.
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Alle ouders en verzorgers nemen bij het hek van school afscheid van hun zoon of dochter.
Alle ouders blijven buiten het hek van de school en komen niet op het schoolplein.
De kinderen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van ‘hun’ normale kleuteringang.
De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan via het grote plein naar hun lokalen.
De kinderen van de groepen 5 en 6 komen door de hoofdingang van de school naar binnen.
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan door de ingang bij groep 8 naar binnen.
Bij binnenkomst wassen alle kinderen goed hun handen. Dit zullen we een aantal maal per dag herhalen.
Tussen 8.15 en 8.30 uur komen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.
We zullen op verschillende momenten van verschillende groepen buiten spelen.
Rond 14.30 uur komen de kinderen via de ingang waardoor ze de school binnenkwamen weer naar
buiten.
Ouders en verzorgers zijn alleen in de school welkom wanneer er vooraf een afspraak is gemaakt met een
medewerker van de school. Bij de hoofdingang van de school ligt een map waarin u bij een gemaakte
afspraak uw naam incl. tijdstip van het gesprek gaat noteren. Op deze wijze kunnen we zo nodig bij bronen contactonderzoek exact weten wie er in het pand zijn geweest.
Op dit moment mogen we niet met groepen ouders in de school aanwezig zijn. In de komende periode is
het dan ook niet mogelijk om een informatie- of ouderavond te kunnen organiseren. Uiteraard doen we
ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren. Vanaf heden gaan we dan ook een pilot starten
met de Parro-app van ons nieuwe leerling- en administratieprogramma. In bijlage vanuit de volgende mail
ontvangt u een helder brief met een nadere toelichting.
In onze school houden we ons als team met de kinderen aan de RIVM-richtlijnen die staan in de
informatiebrief van Keender (zie andere bijlage, behorende bij deze nieuwsbrief).
Tenslotte vinden we het fijn om te vermelden dat het team op 21 augustus een studiedag ‘Kanjertraining’
heeft. In de komende maanden zult u daar meer over horen en lezen!
We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken! Als team hebben we veel zin om de kinderen
maandag 24 augustus weer te verwelkomen!

Hartelijke groet namens het team,
Pieter Olthof – Interim Directeur
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Welkom
Vanaf maandag 24 augustus verwelkomen wij de volgende nieuwe leerlingen in de onderbouw: Teun en Guus
Jansen, Zoë en Tess Veldhuis, Faya Soydimir, Reeva Jo ten Thije, Maud Hassink en Ella Mengerink!
Daarnaast verwelkomen we Denis Takac in groep 5, Karinka Takac in groep 6, Collin Jansen in groep 4 en Melissa
Jansen in groep 6.
We hopen dat jullie allemaal goed kunnen wennen en je snel thuis zult voelen binnen onze school!

Gymrooster
Gymtijden
Maandag
13.30-14.30
12.30-13.30

Groep 6
Groep 5

Dinsdag
11.00-12.00
12.30-13.30
13.30-14.30

Groep 4
Groep 8
Groep 5/7

Zwemmen 1x
per maand

Woensdag
08.30-09.30
09.30-10.15
10.45-11.30
12.45-13.30
13.30-14.30

Groep 8
Groep 6
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/7

De kinderen van groep 5/7 en groep 8 douchen na de gymles. Zij nemen hun gymtas na iedere gymles mee naar
huis. NOTE: tot op heden (20 augustus) hebben we nog geen definitief bericht van de gemeente ontvangen of we
daadwerkelijk gebruik mogen maken van de gymzaal.

Vakantierooster 2020-2021
Studiedagen: 2 september 2020, 10 december 2020, 12 februari 2021 en 8 juni 2021 (Alle leerlingen VRIJ!)
Werkmiddagen medewerkers van groepen 1 en 2: 29 september, 25 november, 12 februari en 19 april (Groepen
1 en 2 zijn op die middagen om 12.00 uur vrij!)
Extra vrije dagen groepen 1 en 2: 16 t/m 18 juni 2021
herfstvakantie

19-10-2020 tot en met

23-10-2020

kerstvakantie

21-12-2020 tot en met

01-01-2021

voorjaarsvakantie

22-02-2021 tot en met

26-02-2021

2e Paasdag

05-04-2021

meivakantie incl.
Koningsdag

26-04-2021 tot en met

07-05-2021

Hemelvaart & vrijdag

13-05-2021 tot en met

14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021

zomervakantie

12-07-2021 tot en met

20-08-2021
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Kindercoaching
Het afgelopen schooljaar hebben een flink aantal kinderen en ouders gebruik gemaakt van de extra hulp in de
vorm van kindercoaching. Fijn dat vele kinderen weer wat mooie sprongen vooruit hebben kunnen maken. Deze
extra service van onze school vond veelal plaats op een woensdag. Dit schooljaar echter zullen we vanwege een
andere formatie dit op de vrijdagmiddagen gaan plannen.
Mocht u hiervan graag gebruik van willen maken dan is het altijd mogelijk dit met de juf van uw kind te bespreken
of rechtstreeks te mailen naar m.wildenborg@keender.nl of naar onze ib’er a.hasssink@keender.nl
Hieronder vindt u een stukje info over wat Kindercoaching kan inhouden. En heeft u vragen...schroom niet en
vraag gerust.
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Lopend naar school
Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er veel leerlingen op de fiets naar school komen. Wij ervaren dat de
hoeveelheid fietsen ten koste gaat van de speelruimte van de leerlingen op ons plein.
Wij zouden het prettig vinden als leerlingen die in een straal van een 0,5 tot 1 km van de school wonen, zo veel
mogelijk lopend naar school komen.
Groep 1 t/m 4 plaatsen de fietsen op het plein bij de kleuteringang.
Groep 5 t/m 8 plaatsen de fietsen op het grote plein.

Schoolkalender & Parro
De schoolkalender ontvangt u via op korte termijn via de mail. Deze kunt u zelf afdrukken en thuis ophangen.
Daarnaast ontvangt u vandaag een mail met belangrijke informatie over Parro. Parro is een eenvoudige app
waarmee je als leerkracht makkelijker met de ouders kunt communiceren. Het valt onder de paraplu
van ParnasSys, wat betekent dat de app veilig en vertrouwd is.

Belangrijke data:

24 augustus

1e schooldag na de zomervakantie

1 september

Oud papier t/m 4 september

2 september

Studiedag team – alle kinderen vrij

3 september

MR-vergadering

7 september

Zwemmen groep 5

8 september

OR-jaarvergadering 19.00 uur (schoolplein)

14 september

Techniek groep 7

21 september

Juf Ellen Jarig

23 september

Juf Areke jarig
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