Nieuwsbrief 1
Datum: vrijdag 27 augustus 2021
Daar waar ouders staat bedoelen wij ook verzorgers en/of
pleegouders

Start schooljaar
Nog een paar dagen en dan gaan we starten met het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen
heeft kunnen genieten van een fijne vakantie. Het team is deze week al aan de slag gegaan om het
nieuwe schooljaar voor te bereiden. We hebben er veel zin in en zien er naar uit om de kinderen
maandag weer te kunnen begroeten.
In de vakantie is er op diverse plekken gewerkt aan het gebouw en aan het schoolplein. Er is
kunstgras gelegd op een aantal plekken, waardoor de kinderen nog fijner kunnen spelen en het
schoolplein mooi groen blijft.

Duckcity
In Duckcity zullen we dit schooljaar als pilot op
een nieuwe manier gaan werken. Om die
reden zijn er in de vakantie de nodige
aanpassingen in het lokaal gedaan. De
kinderen krijgen geen vaste werkplek meer,
maar hebben de ruimte om zelf een werkplek
uit te kiezen. Na de instructie verzamelen de
kinderen de spullen die zij nodig hebben uit
hun eigen lade, hierna kiezen zij een plek die
het mogelijk maakt om deze taak goed uit te
voeren. Door de flexibele werkplekken krijgen
de kinderen meer eigenaarschap, ruimte en
vrijheid. Ze zullen groeien in zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid nemen en het maken van
keuzes.
De nieuwe manier van werken zal voor de kinderen en voor Esmay nog even wennen zijn, maar
door in gesprek te blijven evalueren, zullen ze met elkaar ondervinden wat het beste werkt. Met een
positieve insteek, duidelijke afspraken en verwachtingen, gaan we samen met de kinderen zorgen
voor een prettige (werk)sfeer in de groep. We houden jullie op de hoogte!

Corona-maatregelen
De corona-maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM, zoals deze zijn vertaald in
het Protocol Basisonderwijs, blijven voor ons leidend.

Ouders in de school
We hadden gehoopt na de zomervakantie ook ouders weer in de school te kunnen verwelkomen,
maar dit is helaas nog niet mogelijk i.v.m. de 1,5 meter-regel. Voor vrijwilligers in de school, zoals de
ouders van de bieb, is er een uitzondering. Zij hebben, met inachtneming van de gezondheidscheck,
toegang tot de school. Het kabinet is voornemens om op 20 september a.s. de 1,5 meter-regel
indien verantwoord in de gehele samenleving los te laten. Mocht dit het geval zijn, zullen we
bekijken hoe we met elkaar kunnen zorgen dat ouders op een verantwoorde manier weer de school
in kunnen.
Beslisboom wel/niet naar school
Of een kind met klachten wel of niet naar school mag, hangt van verschillende omstandigheden af.
We sturen in een aparte bijlage de meest actuele beslisboom mee, zodat u zelf de stappen kunt
doorlopen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Eva (administratie).
Brengen/halen
Omdat ouders nog steeds de school niet in mogen, blijft het brengen en halen van de kinderen
hetzelfde als vorig schooljaar. Het reinigen van de handen aan het hek komt te vervallen.
De school kent 2 ingangen, de hoofdingang en de kleinere ingang naast de voetbalkooi.
Brengen
Ingang bij de voetbalkooi, kinderen die aankomen zonder ouders.
Kinderen die alleen de school benaderen, dus ook zij die worden afgezet met de auto en
zelfstandig naar school lopen, nemen nog steeds deze ingang. Hier worden zij
opgevangen door teamleden. Let op: Ouders van kinderen van groep 5 t/m 8 zetten kinderen af of
laten kinderen alleen naar school gaan.
Hoofdingang, kinderen die tot het hek worden gebracht door de ouders.
Alle kinderen die door de ouders worden gebracht komen binnen via het hek aan de kant van het
water. De kinderen nemen bij het hek afscheid. Er staan leerkrachten om de kinderen op te vangen.
Halen
Ouders van iedere groep hebben een andere plek, om buiten hun kind op te wachten. De ouders
van Tovertuin staan, met de rug naar de school, links van de doorgang van het hek langs de heg.
De ouders van Beestenboel staan aan de rechterkant van de ingang en het grasveldje er tegenover.
De ouders van Bijenkorf staan op het schoolplein op het KING court en verlaten het schoolplein via
de voetbalkooi.
Onze vraag is om zo snel mogelijk weer te vertrekken om zo ruimte te maken voor diegene die
kinderen komen ophalen van de groepen 3 t/m 8 en de kinderen zelf.
Traktaties
Kinderen mogen weer langs de lokalen met een kaart maar niet met een traktatie voor de
teamleden. U mag altijd iets neerzetten in de keuken maar voel je hiertoe niet verplicht!
Traktaties voor de kinderen moeten nog steeds voorverpakt zijn.

Cohorten
Aan het einde van vorig schooljaar zijn we voorzichtig begonnen met het doorbreken van de
cohorten. Met buitenspelen zijn er geen cohorten meer. Binnen zullen we zo min mogelijk bouw
doorbrekend werken.

Luizencontrole
Het luizenvrij houden van de kinderen is altijd een verantwoordelijkheid van de ouders. Daarom
hebben we vorig jaar besloten de luizencontrole op school af te schaffen.
We gaan er vanuit dat ouders hun kind(-eren) regelmatig controleren op hoofdluis. Het hoort er net
zo bij als handen wassen voor het eten, tanden poetsen na het eten, douchen na het sporten, enz.
Wanneer de kinderen thuis regelmatig goed gecontroleerd worden, is controle op school niet meer
nodig.

Hulp bij pleinwacht gevraagd
Het pleinrooster is zo goed als rond. Alleen op de volgende dagen hebben we nog een ouder nodig;
vrijdag 3 september en dinsdag 7 september. Mocht iemand nog beschikbaar zijn om een uurtje te
helpen, graag mailen naar administratie@vlinderbos.nl.

Schoolvakanties en studiedagen
Start schooljaar 2021-2022 maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022
Studiedagen
woensdag 22 sept 2021
dinsdag 5 okt 2021
maandag 10 jan 2022
woensdag 16 feb 2022
donderdag 14 apr 2022
vrijdag 1 juli 2022

Gymrooster
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen weer twee keer in de week gym. Het rooster aan het begin
van schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

Maandag
8.45u - 9.30u
9.30u - 10.15u
10.15u - 11u
11.00u - 11.45u
12.30u - 13.15u
13.15u - 14u
14u - 14.45u

Duckcity
Spotlights
Spooky’s
Dolfijnengroep
Blitskikkers
Zweinstein
Jungle

Woensdag
9u - 9.40u
9.40u - 10.20u
10.20u - 11u

Beestenboel
Bijenkorf
Tovertuin

Donderdag
8.45 - 9.30u
9.30 - 10.15u
10.15 - 11.00 uur
11u - 11.45u
12.30u - 13.15u
13.15u - 14u
14u - 14.45u

Jungle
Zweinstein
Spooky’s
Blitskikkers
Dolfijnengroep
Spotlights
Duckcity

Woensdagochtend heeft de basisbouw gymles van Levi in het speellokaal van de Kids College. Ook
op andere dagen kan de basisbouw daar gymmen.

Belangrijke data
maandag 30 augustus

eerste schooldag

maandag 6 en dinsdag 7 september
woensdag 15 september t/m vrijdag 17 september
donderdag 16 september

schoolfotograaf
kamp groep 7 en 8
kleuterfeest groep 1-2
schoolreisje groep 3-6

woensdag 22 september

studiedag, alle kinderen vrij

Geniet nog van het laatste weekend en tot maandag!

Team Vlinderbos

