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WEER HELEMAALTERUG NAAR SCHOOL
De eerste week “weer helemaal terug naar school” zit er op. Wij zijn blij dat we onze leerlingen weer samen op school hebben kunnen verwelkomen. Het was in het begin wennen,
maar langzamerhand beginnen we, ondanks alle maatregelen, onze draai weer te vinden.
Ook het halen en brengen van de leerlingen verloopt naar ons idee steeds beter. Als u hiervoor suggesties heeft, horen wij dit graag van u.
Toch nogmaals aandacht voor onderstaande afspraken:






Zorg ervoor dat de leerlingen OP TIJD bij de goede ingang staan. Dat wil zeggen niet
te vroeg of te laat omdat het anders te druk wordt of de klas al naar binnen is. Vanaf
het moment dat uw kind op de speelplaats wordt verwacht en het naar binnengaan
zit 5 minuten. Het is echt noodzakelijk dat de goede tijden worden aangehouden!!!
Blijft u a.u.b. niet te lang bij de hekken of nooddeuren staan. Als uw kind binnen het
hek is, verzoeken wij u om z.s.m. plaats te maken voor een andere ouder. Van de bewoners aan de Pieter Poststraat het verzoek om niet tussen geparkeerde auto’s te
lopen.
Ouders mogen niet op de speelplaats of in het schoolgebouw komen. Alleen de ouders die kinderen naar de Peuterspeelzaal of Kinderopvang brengen of halen, mogen
dit via de speelplaats doen, omdat ze anders de ingang van Dikkie&Dik niet kunnen
bereiken.
Maak gebruik van de oversteek en ga niet op een andere plaats oversteken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en is een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Ook al
moet u daardoor een stukje omlopen, STEEK OVER BIJ DE BRIGADIERS!

VOORTGANG TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS
Twee weken geleden heeft u via de e-mail een link toegestuurd gekregen waarmee u het
tevredenheidsonderzoek ouders kunt invullen (voor meer informatie zie Nieuwsbrief nr. 40).
Het invullen van de vragenlijst kost niet veel tijd, u hoeft maar 11 vragen te beantwoorden.
De ouder(s)/verzorger(s) die tot nu toe vergeten zijn de vragenlijst in te vullen, krijgen
vandaag nogmaals een herinneringse-mail toegestuurd. De school kan niet zien om welke
ouders het gaat, het onderzoek is absoluut anoniem.
Tot nu toe heeft 36% van de ouders de vragenlijst ingevuld.
U heeft tot zondag 14 juni de gelegenheid het tevredenheidsonderzoek in te vullen.
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ALTERNATIEVE SPORTDAG
A.s. maandag en dinsdag wordt op de schoolpleinen van onze school een alternatieve sportdag georganiseerd, helaas zonder ouders. Hopelijk werkt het weer mee, want we mogen nog
steeds niet de gymzaal in. De leerlingen hoeven geen sportkleding mee te brengen/aan te
trekken (sportieve kleding mag natuurlijk altijd). De nadruk zal vooral liggen op het spelen
van spelletjes.

BEKENDMAKEN NIEUWE GROEPEN
We zijn op school druk bezig met het indelen van de groepen. Voor de meeste groepen zal
dit volgende vrijdag rond zijn, maar het zou kunnen dat nog niet alle groepen dan ingedeeld
zijn. We willen alle nieuwe groepen tegelijkertijd bekend maken, dus de mogelijk bestaat dat
de bekendmaking i.p.v. 19 juni over het weekend heen getild wordt.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 19 juni komt de schoolfotograaf naar school. Uiteraard volgen wij hierin de RIVM
richtlijnen.

UITNODIGING ONLINE-OUDERGESPREKKEN
A.s. maandag ontvangt u via het ouderportaal de uitnodiging om in te tekenen voor de online-oudergesprekken in week 27. Zoals u heeft kunnen lezen in Nieuwsbrief nr. 41 wordt de
facultatieve rapportageweek in week 27 wordt omgezet in (digitale) gesprekken met alle ouders. Het is niet de bedoeling dat tijdens dit gesprek al het (eind)rapport wordt besproken,
maar u kunt wel met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind in het afgelopen
schooljaar. Over de inhoud van het eindrapport wordt u later nog geïnformeerd, deze is
i.v.m. met de coronacrisis anders dan dat u gewend bent.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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