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Nieuwsbrief

start schooljaar 2020

Wat fijn dat we weer naar school mogen! We hopen dat iedereen een goede vakantie
heeft gehad. Tot maandag.

Start schooljaar 2020-2021
Maandag 24 augustus hopen we iedereen weer in goede gezondheid op school te
zien. Er zijn wat regels en afspraken die we herhalen en wat kleine wijzigingen op de
bestaande regels en afspraken. Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen zich zal
houden aan de bestaande maatregelen zoals beschreven door het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Gezien de huidige stand van zaken wat betreft corona en de afstand van 1½ meter
die tussen volwassenen moet worden gehouden hebben wij gekozen voor een
spreiding van de haal- en brengtijden. Laat kinderen zoveel mogelijk alleen naar school
komen.

Brengen en halen van de kinderen
● De kinderen van de onderbouw starten om 08:30 (inloop vanaf 08:20) en zijn om
14:45 of op woensdag en vrijdag om 12:30 uit.
● De kinderen van de midden- en bovenbouw starten om 08:15 (inloop vanaf
08:05) en zijn om 14:30 of op woensdag en vrijdag om 12:15 uit.
● Gaat je kind naar de BSO? Dan zorgen wij dat de kinderen op tijd bij de
verzamelplaats zijn.
● Vertrek direct van het schoolplein na het brengen en halen van je kinderen.
● De kinderen die naar Wolvenrijk gaan (in de school) mogen direct vanuit het
lokaal naar Wolvenrijk toe lopen. Alle andere kinderen verzamelen bij de
zandbak op H1O en H2O.
● Alle ouders mogen op het hoge gedeelte van het schoolplein en het veld komen
om kinderen te halen en te brengen. Let op de looprichting en houdt 1½ meter
afstand. Verlaat direct het plein. Wij zullen hier extra streng op controleren
aangezien er meer ouders dan eerder op het schoolplein zullen zijn. Als ouders

zich er niet goed aan houden zijn wij genoodzaakt om alleen de ouders van de
onderbouw op het schoolplein toe te laten.
● Let op vrijdag 28 augustus en woensdag 2 september eet de bovenbouw vanaf
12:45 op het kleuterplein. Graag tijdig het kleuterplein verlaten.

Ouders (volwassenen) in de school
Zoals bij iedereen wel bekend zijn de meeste van onze gangen smal en is het niet
mogelijk om 1½ meter afstand te houden. We maken een uitzondering voor een aantal
ouders gedurende een beperkte periode. In alle gevallen is het belangrijk dat je luistert
naar de aanwijzingen van het personeel.
● De nieuwe kleuters mogen de 1e keer naar de groep gebracht worden door 1
ouder.
● De kinderen die naar groep 3 gaan en ook zij-instroom, mogen op maandag 24
augustus en woensdag 26 augustus door 1 van de ouders kort naar de groep
gebracht worden. Let op: gebruik de ingang vlakbij de stamgroep van je kind.
De inloop start voor de 3de jaars op die dagen om 08:00 .
● De kinderen die naar groep 6 gaan en ook zij-instroom, mogen op dinsdag 25
augustus en vrijdag 28 augustus door 1 van de ouders kort naar de groep
gebracht worden. Let op: gebruik de ingang vlakbij de stamgroep van je kind.
De inloop start voor de 6de jaars op die dagen om 08:00 .
● Hulpouders in de school: In beperkte mate mogen er weer ouders in de school
komen. Er zal een gezondheidscheck worden gedaan voordat ouders de school
in komen (zie: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).
● Kinderen die tussentijds worden opgehaald moeten buiten worden opgehaald
door ouders.
● In geen geval is het de bedoeling dat ouders op eigen initiatief de school
betreden. Dit gaat altijd in overleg met het personeel.

Trakteren
Verjaardagen worden in de stamgroep gevierd. Dit zal zijn zonder ouders. Kinderen
mogen in de groep iets trakteren wat gekocht is in de winkel. Denk bijvoorbeeld aan
een appel, rozijntjes of knijpfruit/ yoghurt. De kinderen gaan niet de groepen rond.

Contact met de stamgroepleider
Voor de vakantie waren alle gesprekken via video calls. Vanaf het nieuwe schooljaar
zijn de geplande gesprekken met ouders weer in school. Vooraf zal een
gezondheidscheck zijn. De gesprekken worden gevoerd op 1½ meter afstand van
elkaar. Verlaat direct de school na het gesprek.
(zie: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers)
De stamgroepleiders staan elke dag na schooltijd even buiten het gebouw zodat je
met korte vragen/opmerkingen bij hen terecht kan. Let op de 1½ meter afstand.
Verder is de stamgroepleider via e-mail en telefonisch te bereiken.

Informatieavond
In alle bouwen is er weer een informatieavond. Deze avond is bij de onderbouw alleen
bedoeld voor ouders die niet bekend zijn met de onderbouw. Voor de middenbouw is
het voor de ouders van 3de jaars en voor de bovenbouw is het voor ouders van 6de
jaars en nieuwe ouders. Er kan maximaal 1 iemand per gezin komen. Graag vooraf
opgeven bij de stamgroepleider i.v.m. de gezondheidscheck en het maximaal aantal

personen per lokaal. (zie: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).
Uitnodiging volgt.

Social schools
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met het communicatiemiddel “Social Schools”.
Social Schools 3.0 is het online communicatieplatform tussen ouders en school. Dit
platform bestaat uit een website en een app. In de loop van de eerste schoolweek
krijgen alle kinderen een koppelcode met instructies mee naar huis.
Ouders maken via de site een account aan. Social Schools adviseert altijd dat beide
ouders een eigen account aanmaken. De koppelcode is kindgebonden en kunnen
beide ouders gebruiken. Na activering ontvang je alle informatie van school via dit
platform. Ook het inplannen van de gespreks- en verslagweken zal via de app lopen.
We gaan met het inplannen via de app met derdejaars gesprekken starten om te
kijken hoe dit bevalt en of er bijstelling nodig is. Klasbord komt hiermee in de loop van
de tijd mee te vervallen.
Het is erg belangrijk dat alle ouders zich aanmelden want zodra de app volledig werkt,
worden de nieuwsbrieven en ander belangrijk nieuws niet meer via de mail verstuurd.
Als ouder kan je hulp krijgen van Social Schools. Je kan een afspraak met Social Schools
maken of hen een vraag stellen over de app. Zij staan je dan zo snel mogelijk te woord.
(085-4015796)
Je kunt de Social Schools app downloaden op je telefoon of tablet of er met een
desktop mee werken.
De aankomende tijd zitten we nog in de testfase. Naast Social Schools versturen wij ook
nog de nieuwsbrief en ander belangrijk nieuws via de mail.

Vakantiefoto’s openingsviering
Herhaling van de nieuwsbrief van voor de zomervakantie…
Op maandag 24 augustus, de eerste schooldag, starten we het schooljaar met een
openingsviering. Het is een traditie geworden dit te doen met foto’s van de vakantie
van de kinderen. Was je in het buitenland of toch lekker in Nederland gebleven, mocht
je een weekje bij opa en oma logeren … stuur ons je leukste, mooiste of gekste foto's
op. De openingsviering wordt, vanwege de coronamaatregelen, aankomend jaar in
de eigen stamgroep gehouden.
Je kunt je foto's en leuke verhalen sturen naar de stamgroepsleiding van je kind. Het
e-mailadres bestaat uit de voornaam.achternaam@floresonderwijs.nl. Voorbeeld
dennis.besselink@floresonderwijs.nl
De foto’s moeten als .jpeg gestuurd worden en de uiterste inleverdatum is donderdag
20 augustus. Alles wat er daarna nog binnenkomt kan helaas niet meer verwerkt
worden.

Planning onderWIJStuin werkzaamheden
Herhaling van de nieuwsbrief van voor de zomervakantie…
Net als voorgaande jaren willen we weer samen met ouders de onderWIJStuin
onderhouden. We deden dit altijd op zaterdagochtenden, maar het bleek vaak geen
geschikt moment te zijn. Dit jaar gaan we op woensdag- en vrijdagmiddag in de tuin
werken. We hebben hier de volgende dagen voor ingepland:
● 9-11 september
● 18-20 november
● 17-19 maart
● 19-21 mei
● 14-16 jul
Vind je het leuk om ons te helpen? Stuur dan een mail naar:
sebas.hengst@floresonderwijs.nl

Thema-zwemmen
Herhaling van de nieuwsbrief van voor de zomervakantie…
Ook komend schooljaar gaan onze 5e jaars weer “thema-zwemmen”. De volgende
data staan genoteerd:
● 4 september
● 11 september
● 18 september
● 25 september
● 2 oktober
● 9 oktober

Schoolkalender ouders
Dit jaar is er weer een hele mooie schoolkalender gemaakt voor ouders. Aan het begin
van het schooljaar zal deze aan alle gezinsoudsten meegegeven worden. Gezien de
kosten wordt er één per “gezin” uitgedeeld. Mocht je er twee nodig hebben, omdat
de kinderen op twee adressen wonen, laat dat dan z.s.m. weten aan
sebas.hengst@floresonderwijs.nl. Een digitale versie zal uiteraard op onze website
geplaatst worden.

Fossielen en dinospullen voor de OB
Herhaling van de nieuwsbrief van voor de zomervakantie…..
Voor het schoolproject “En Toen …?”, van 21 september t/m 15 oktober is de
onderbouw op zoek naar fossielen en “Dino-spullen”. Heb je iets (ook al heb je geen
kinderen meer in de OB) en wil je dit uitlenen laat dat dan weten aan de
stamgroepleiding van je kind. Of stuur een mailtje naar sebas.hengst@floresonderwijs.nl
Je mag het na de zomervakantie afgeven bij de stamgroepsleiding van de OB. Alvast
bedankt! We maken er een mooi project van!

Oproep pleinwachtouders
Voor onze pleinwacht zijn we nog dringend op zoek naar ouders.
Je kunt je opgeven bij alina.vieverich@floresonderwijs.nl.

