10 augustus 2020
Start schooljaar 2020-2021
De zomervakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad. Maandag 17
augustus gaan de deuren van onze school weer open. We zien ernaar uit om alle leerlingen weer te ontvangen.
Kei Kidz start met een peutergroep naast het lokaal van de kleuters. We verwelkomen meester Harjo van der
Valle en wensen hem een mooie tijd op de Aanloop. De coronaperiode is nog niet voorbij, bepaalde
maatregelen van het RIVM gelden nog steeds, maar alle leerlingen gaan gelukkig weer fysiek naar school. In de
bijlage vindt u een OPO nieuwsbrief waarin de huidige maatregelen staan beschreven. De leerkrachten staan op
het plein om de leerlingen vanaf 8.20 u te ontvangen.
Ziekmelding
Is uw kind ziek, heeft het koorts of het is verkouden, dan meldt u uw kind ziek. Dit kan telefonisch op 0599
661738 of middels een app naar 06 33873070. Tevens kunt u uw kind ziek melden bij de betreffende leerkracht.
De leerkracht zorgt dat de ziekmelding in het systeem wordt geregistreerd. Zijn er drie of meer leerlingen
afwezig in de groep wegens ziekte, dan zijn we genoodzaakt de GGD te informeren.
Gymlessen
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 vinden plaats op dinsdag (meester Daniel) en op donderdag. De
gymlessen vinden plaats in het Brughuus of buiten op het veld. Leerlingen nemen gymkleding, een handdoek en
schoenen mee voor de gymlessen. Wanneer wegens lichamelijke ongemakken een leerling niet kan gymmen,
vragen wij u als ouder, om dit bij de leerkracht aan te geven middels een schriftelijk bericht.
Gezonde school
Onze school is een gezonde school. Dit houdt in dat we als team een gezonde leefstijl stimuleren. Gezond eten
en bewegen zijn voor iedereen van belang. We vragen u om uw kind een fruit- of broodtussendoortje mee te
geven en drinken: water of ranja. Als iedereen dit doet zijn er geen verschillen en eet en drinkt iedereen op
school iets wat goed is voor de groei en concentratie.
Schooltijden en Tussenschoolse opvang
We starten aanstaande maandag op de ‘normale’ manier. Dit betekent dat we van 8.30 tot 12.00 uur naar
school gaan en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag gaan we van 8.30 tot 12.30 uur. Leerlingen kunnen
overblijven bij De Lunchclub. Op de website van de Lunchclub kunt u zich aanmelden en een strippenkaart
bestellen. De website: www.delunchclub.nl De medewerkers van de Lunchclub staan weer paraat voor de TSO.
Anita Zuilekom en Laura Wever zijn de vaste overblijfmedewerkers.
Nog even de informatie in het kort:







Strippenkaarten koopt u via de website https://delunchclub-opo.nl/
Berichten voor de Lunchclub stuurt u naar info@delunchclub-opo.nl (algemeen)
Telefonisch contact 0620917714 (algemeen)
Berichten voor de Lunchclub-Aanloop stuurt u naar aanloop@delunchclub-opo.nl
Aan-en afmelden kan ook via WhatsApp 0645419829. De telefoon wordt dagelijks om 12 uur uitgelezen.
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Oud papier
In de vakantie is het oud papier opgehaald. De ouders die hebben gelopen en hebben bijgedragen aan het
organiseren willen we graag bedanken voor hun inzet en bijdrage. Op vrijdag 28 augustus wordt het oud papier
weer opgehaald. De auto’s rijden vanaf 18.15 u, vertrek vanuit de Wilhelminalaan.
Juf Joke en juf Nicole jarig
In de vakantie zijn beide juffen jarig. Juf Nicole is jarig geweest in de vakantie, zij is 60 jaar geworden. Juf Joke is
aanstaande zondag jarig. Beide juffen willen we feliciteren met hun verjaardag. We wensen juf Joke veel plezier
met haar komende verjaardag.
Luizencontrole
Maandag 24 augustus houdt het LOT team de eerste luizencontrole op school. Wilt u deze maandag ervoor
zorgen dat de haren makkelijk te controleren zijn? Alvast bedankt.
E-waste race
De leerlingen van groep 7 en 8 nemen deel aan de e-waste race. E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit
moment wordt in Nederland iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled.
Dit is enorm zonde, want het zit vol met waardevolle materialen. Gaat u maar eens na wat u mogelijk thuis nog
heeft liggen: een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen kan beter door het
gemakkelijker en leuker te maken. Dit wordt gedaan met de E-waste Race!
Tijdens de E-waste Race krijgen de leerlingen een inspirerende en interactieve gastles. Daarin leren ze alles over
het belang van recycling van e-waste. Na deze gastles nemen de deelnemende groepen het tegen elkaar op om
zoveel mogelijk e-waste, (kleine) elektronische apparaten, in te zamelen. De groep die het meeste inzamelt per
leerling wint een fantastische schoolreis voor de hele klas!
Scholieren zullen tijdens de race worden ondersteund door de website. Op de website kunnen buurtbewoners
e-waste aanmelden en aangeven wanneer dit opgehaald kan worden. De deelnemende groepen kunnen op
deze tijd langs de buurtbewoner om het e-waste op te halen. Op de website kunnen de leerlingen dagelijks zien
hoeveel e-waste zij, maar ook de andere scholen, al ingezameld hebben.
Tijdens de gastles wordt veel aandacht besteed aan het hergebruik van elektronische apparaten. We maken de
kinderen bewust dat ze vrijwel altijd anderen blij kunnen maken met hun e-waste door het, wanneer het nog
goed werkt, naar een kringloopwinkel te brengen of het zelf aan iemand anders te geven of het door te
verkopen. Op deze manier stimuleren wij het hergebruik van e-waste.
Muziek en HVO en GVO
De muzieklessen met muziekmeester Heerko starten in de tweede week. Een keer per twee weken krijgen alle
leerlingen muziek van meester Heerko. De HVO en GVO les start in de tweede schoolweek voor groep 7 en 8.
Logopedist
De logopedist zal wekelijks op school zijn om de leerlingen die baat hebben bij logopedie, deze hiervan te
voorzien. De logopedie wordt via de ouders geregeld en kan op school worden gevolgd. De logopedie wordt
verzorgd door Rianne Gerding. Zij werkt voor Logopedisch Centrum Emmen.
Sociaal Team
Een keer per twee weken zal Corrie Hensema van het sociale team op school aanwezig zijn. In de nieuwsbrieven
leest u de data waarop zij op school bereikbaar is.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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