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Nieuwsbrief nr. 1 augustus 2021
Belangrijke data voor de maand augustus
23 augustus 1e schooldag

Het is bijna zover dat de school weer open
gaat. We zijn druk de voorbereidingen aan
het treffen, zodat we maandag alle
kinderen weer kunnen begroeten in de
groepen.
We hopen dat u en uw gezin een fijne
zomer hebben gehad.
Middels deze nieuwsbrief wil ik u dan ook
graag op de hoogte brengen hoe we dit
schooljaar gaan starten.
Dit mede n.a.v. de persconferentie van 13
augustus.
Er worden door de regering veel
versoepelingen doorgevoerd en gelukkig
kunnen wij daar ook voor een groot deel
in mee gaan, maar helaas kan nog niet
alles.
Formatie
Voor de zomervakantie hadden we nog
twee vacatures in te vullen. Deze zijn
inmiddels vervuld:
Gym: juf Brenda op de woensdag
Assistent IB-er: juf Susanne op de dinsdag
Schooltijden
Groep 1-2 maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 13.45 uur (in het gebouw van de
Immanuelschool)
Groep 3 t/m 8 maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 14.00 uur

Ouders nog niet in school
Helaas kunnen we u als ouder bij het
brengen en halen nog niet de school in
laten komen. Dit heeft te maken met het
‘moeten’ houden aan de 1.50 meter
afstand tussen volwassenen. Ons
gangenstelsel kan de hoeveelheid ouders
helaas niet aan om de 1.50 meter afstand
tussen iedereen te kunnen garanderen.
Dat betekent dat de kinderen zelf naar
binnen gaan (zoals ze gewend waren/zijn)
en naar buiten komen.
We begrijpen dat u het lokaal van uw kind
ook wilt zien. We gaan er van uit dat we u
bij de KLO gesprekken, die we half
september houden voor de groepen 1-8,
het lokaal van uw kind kunnen laten zien.
De leerkrachten van alle groepen lopen in
ieder geval de eerste dag mee naar buiten
om 8.20 uur en 14.00 uur, zodat u de
leerkrachten ook kunt zien. Dan weet u
ook wie er les geeft aan uw kind.
De leerkrachten van de groepen 3, 5, 6, 7
en 8 staan maandag 23 augustus om 8.20
uur achter op het schoolplein, de
leerkrachten van de groepen 1-2 bij de
voordeur van de Immanuelschool en de
leerkracht van groep 4 bij de gymzaal.
Mocht het die ochtend regenen dan staan
leerkrachten binnen bij de klasdeur en
komen de kinderen zelfstandig naar
binnen.
Gebruik in-, uitgangen
We hebben twee in en uitgangen, de
ingang aan het schoolplein en de ingang
aan de zijkant. Beide ingangen mogen
gebruikt worden voor alle leerlingen.
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Gym
De kinderen uit de groepen 3-8 krijgen les
in de gymzaal aan de Pampusstraat.
De gymdagen zijn maandag en woensdag.
Graag de kinderen gymkleding meegeven
op de juiste dag: gymschoenen zonder
zwarte zool, t-shirt, korte
broek of strakke legging. Controleert u nog
even of de gymschoenen nog passen?
Zonder gymspullen kan uw kind helaas
niet meedoen aan de gymles.
Eten/drinken
Voor de zomervakantie namen de
kinderen hun tas en jas mee in de klas. Dit
hoeft nu niet meer, zij kunnen hun jas en
tas aan de kapstok hangen van hun groep.
De kinderen kunnen voor het 10-uurtje
iets te drinken en eten meenemen.
Drinken graag zonder koolzuur. Het
tienuurtje kan weer in de bakken in de
klas/gang geplaatst worden.
Verjaardagen
Er mag getrakteerd worden. De traktatie
moet echter volledig verpakt zijn en door
u gekocht zijn in een winkel. Het mogen
geen zelfgemaakte en/of zelf verpakte
traktaties zijn. Stemt u het traktatie
moment even af met de leerkracht van uw
kind via Parro? Het verzoek is om de
traktatie niet te uitgebreid te maken, één
zakje chips of zakje snoep is ruim
voldoende.
Corona
Wanneer uw kind corona gerelateerde
klachten heeft, is nog steeds het testen,
thuisblijven, quarantaine etc
van toepassing. Zie beslisboom en brief
ggd.
Als school houden wij nog steeds de
absenten bij om adequaat te kunnen
handelen.

Veel informatie, maar mogelijk ook al veel
bekend. Met elkaar hopen we op een
mooi, goed en leerzaam
schooljaar. De medewerkers van De
Zevensprong zijn er klaar voor.
Tot maandag 23 augustus!
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