WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat fijn dat we de kinderen gisteren weer konden begroeten. Het was
allemaal nog een beetje onwennig voor de kinderen, ouders en het personeel. De start van een schooljaar
is sowieso spannend voor iedereen, maar met alle Coronamaatregelen is het extra spannend. Waar je als
ouder normaal gesproken even meeloopt om je kind de klas in te brengen, gaat dat nu niet. Ook merken we
dat ouders en kinderen weer even goed af moeten spreken waar ze elkaar ontmoeten bij het uitgaan van de
school. Hetzelfde geldt voor de regel dat ouders niet op het schoolplein mogen komen (dus ook niet om van
de ene kant naar de andere kant te lopen, u kunt om het gebouw heen lopen).
Vorige week heeft u drie schooldocumenten gekregen. We vragen u om de documenten goed door te lezen.
Juist in deze Coronatijd is het extra belangrijk dat iedereen weet wat er gebeurt en zich houdt aan de regels
en afspraken. Veiligheid en gezondheid, daar doen we het voor! In deze nieuwsbrief staan vier aanvullingen
die bij de documenten horen.
We maken dit schooljaar weer een jaarkalender voor u. Alle data zijn vastgesteld en de kalender ligt bij de
drukkerij. In deze nieuwsbrief treft u alvast een uitgebreid overzicht van de belangrijkste data / activiteiten
aan voor de komende maanden. Noteert u alles alvast?
Hartelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data
Augustus

Alle ouders ontvangen (digitaal) de folder ‘Uw kind in
Uiterlijk woensdag
groep…” Hierin staat beschreven wat er in een schooljaar
26 aug.
aan bod komt in een groep.
Vrijdag 28

September Woensdag 23

Oktober

Gronings Ontzet, vrije dag voor alle kinderen
Kinderpostzegelactie

Vrijdag 2

Studiedag team: vrije dag voor alle kinderen.

Dinsdag 6 en
donderdag 8
(waar nodig nog
extra dagen in
deze week)

Oudergesprekken met alle ouders van de groepen 1 t/m 8.
De gesprekken vinden plaats vanaf 15u. U ontvangt een
uitnodiging via Social Schools om zelf een dag en tijd in te
plannen.
De ouders en de leerlingen van de groepen 8 krijgen hun
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

Maandag 12 –
vrijdag 16

Herfstvakantie: alle kinderen zijn vrij

Do. middag 22

Studiemiddag team: alle kinderen zijn vanaf 12u vrij

Vrijdag 23

Start van B-swim voor groep 7C (iedere vrijdagochtend)

De Vreedzame School /
Gouden Weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker
voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint
na een vakantie weer helemaal opnieuw: de
leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht(en) en
de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn
daarom ontzettend belangrijk voor het creëren
van een fijne sfeer in de groep. Daarom beginnen
wij het schooljaar met de Gouden Weken.
De eerste twee weken van het schooljaar besteden
we dagelijks aandacht aan de Gouden Weken. De
methode ‘De Vreedzame School’ helpt ons hierbij.
Iedere dag wordt lesgegeven uit deze methode.

Social Schools
In de zomervakantie is Social Schools
klaargemaakt voor dit nieuwe schooljaar. De
groepen 7 hebben in dat proces een verkeerde
naam gekregen. Dit is inmiddels hersteld: groep
6A van vorig schooljaar is groep 7A geworden,
groep 6B is groep 7B geworden en groep 6C is
groep 7C geworden.
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Aanvullingen op de
schooldocumenten

Aanmelden nieuwe kleuters
(broertjes / zusjes)

Afgelopen vrijdag heeft u de drie belangrijkste
schooldocumenten ontvangen via Social Schools:

Vanaf dit moment ontvangen we de aanmeldingen
voor broertjes / zusjes die, zodra ze vier jaar zijn,
naar onze school toe komen graag. Wordt uw
zoon of dochter vier jaar tussen nu en juli 2023?
Meld hem of haar dan aan! Dit kunt u doen door
een mailtje te sturen naar: j.mollema@vcog.nl.

De werkwijze m.b.t. Coronamaatregelen
Het Schoolinformatieboekje 2020 – 2021
De IKC-Gids 2020 – 2021
We vragen u om de documenten goed door te
nemen zodat u precies weet wat er allemaal
gebeurt op onze locatie.
Graag willen
meegeven:

we

een

viertal

aanvullingen

1. In het vakantie- en margedagenrooster staat
een fout. De juiste datum van de margedagen in
juni 2021 zijn vrijdag 18 juni en maandag 21 juni
(i.p.v. 22 juni).
2. Ter verduidelijking: alle buitenschoolse
activiteiten vervallen tot nader orde. Dit betekent
dat we tot nader orde geen excursies, uitstapjes
etc. doen. Het betekent ook dat de muziekles
van juf Irmgard en de schaaklessen van meester
Ronald vervallen.
De muzieklessen van meester Joop gaan wél
gewoon door, omdat Joop werkzaam is op onze
school (en geen externe persoon is).
3. Een aantal ouders heeft vragen gesteld over
de ventilatie op school. Onze gebouwen zijn
relatief nieuw. De ventilatie is op orde en het
systeem wordt jaarlijks gecontroleerd. Daarnaast
ventileren we de lokalen door de ramen en deuren
open te zetten.

Zomerrekenen
Voor de vakantie hebben de kinderen een
bingokaart mee naar huis gekregen die past bij
het rekenaanbod van afgelopen schooljaar/het
rekenniveau van uw kind. Er zijn al veel kinderen
die de bingokaart weer mee naar school hebben
genomen, ontzettend goed! Heeft u hier nog niet
aan gedacht, dan kan het nog tot eind volgende
week. De presentjes die de kinderen krijgen bij
het inleveren van de bingokaart hebben een iets
langere levertijd. Zodra deze binnen zijn, worden
ze uitgedeeld.

4. Als u uw kind afmeldt voor school, vergeet dan
niet uw kind ook af te melden voor de BSO (als
uw kind naar Kameleon of De Wierde gaat)! U
meldt uw kind af via de ouderapp.

@DHCamaraschool - Aug 11
Vanaf vandaag starten we als schoolteam met de
voorbereidingen voor het schooljaar 2020/2021.
We hebben het schooljaar officieel geopend,
gepraat over het IKC-jaarplan en alle bijkomende
zaken, een start gemaakt met het visietraject
gericht op rekenen en begrijpend lezen. We gaan
er voor zorgen dat ouders en kinderen zo goed
mogelijk kunnen starten.
We informeren ouders vrijdag 14/8 over de start
van het schooljaar en alle andere belangrijke
zaken (oa Coronamaatregelen) via Social Schools.
Houd dit in de gaten!

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 1 september 2020 via Social Schools.
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