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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over versoepelingen, zomerfeest, schoolfotograaf, nogmaals de typecursus van de Typetuin, studiedag van 16 juli gaat
wel door, komende weken, rapporten, wanneer de directeur aanwezig is en
wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
Versoepelingen
Vanuit de koepelorganisatie PO-raad ontvingen we op 18 juni het volgende
bericht:
“Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te
versoepelen per 26 juni. Zo kan de cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een eindmusical opvoeren, kunnen klassen weer op excursie
en schoolkamp, vso-scholen kunnen diploma-uitreikingen organiseren en
wordt het voor schoolteams weer mogelijk met elkaar te vergaderen. De PORaad heeft eerder gepleit voor verdere versoepelingen omdat de coronarichtlijnen in het onderwijs niet meer in lijn waren met de versoepelingen in rest
van de maatschappij.”
Ons bestuur heeft een kernteam, een team van wijze mannen en vrouwen, die
bepalen hoe we met deze versoepelingen omgaan op de scholen en wat de
tekst van de PO-raad in de praktijk gaat inhouden. We hebben nog geen bericht ontvangen van dit team, maar zullen u via Parro laten weten wat het voor
onze school gaat betekenen. Binnenkort, misschien maandag 28 juni al, meer
hierover.
Zomerfeest
Op vrijdag 2 juli willen we een gezellige dag maken in het kader van de zomer:
het Zomerfeest.
Omdat we op het schoolplein spelletjes gaan doen met water, vragen wij u
om extra kleding mee te geven en een handdoek. Verder zijn er geen andere
dingen nodig zoals waterpistolen e.d., want wij hebben al het benodigde materiaal al op school. Zwempakken e.d. hoeven ook niet mee.
U hoeft uw kind geen pauzehapje en -drankje mee te geven. Ze krijgen iets
lekkers in de vorm van popcorn of suikerspin. Ook krijgen ze iets te drinken van
school. Wilt u alstublieft wel lunch meegeven? Verder zullen we de dag indelen met knutsel- en spel- activiteiten in zomersferen.
Wij hebben er zin in! En we hopen op mooi weer!
De zomerfeestcommissie.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 31 augustus, de tweede schooldag, komt de fotograaf al bij ons
op school. Hoe we het precies veilig gaan organiseren binnen de dan geldende maatregelen is nu nog niet bekend, maar hij komt. Dat is het belangrijkste nieuws voor nu. Noteert u het vast in uw agenda?
Nogmaals de typecursus van de Typetuin
Ook in het schooljaar 2021-2022 is er weer een mogelijkheid om uw kind te
leren typen via een ‘live’ typecursus. De cursus gaat door bij voldoende
aanmeldingen. Helaas ging de cursus vorig jaar vanwege de Corona maatregelen niet door, maar we hopen dat het komend jaar wel plaats kan vinden.
Computergebruik vergt typevaardigheid en het is heel handig om met tien
vingers en ´blind´ te kunnen typen. Ook is het zo dat kinderen die wat meer
moeite hebben met schrijven en spellen extra baat kunnen hebben bij een
typecursus. De cursus wordt gegeven aan leerlingen van zowel obs Markenburg als obs De Vliegerdt. De leslocatie van de cursus volgt nog. Dit hangt af
van het aantal aanmeldingen per school.
De cursus start op donderdag 07-10-2021. De start tijd is vermoedelijk 15.45u
of 15.00u. De typecursus is van De Typetuin (ook de makers van Taalzee en
Rekentuin) en wordt begeleid door een docent van de Typetuin. Oefenen
doen cursisten ook thuis en gaat digitaal en adaptief, het niveau past zich
aan aan het niveau van de leerling. Hierdoor blijven de opgaven uitdagend
en is het voor u mogelijk om snel zicht te krijgen op het oefenniveau van uw
kind.
Extra info: www.typetuin.nl/klassikaal. Aanmelden via https://
www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. Kies voor
“klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
*Omdat we nu nog niet weten hoe het onderwijs er in het nieuwe schooljaar
uit ziet, maar het tegelijkertijd wel belangrijk is om met de voorbereidingen
te starten, biedt Typetuin u als ouder/verzorger de volgende zekerheden bij
inschrijving: De inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 20 september 2021. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan, dan retourneert
de organisatie van Typetuin het betaalde cursusbedrag.
Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust
contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Studiedag van 16 juli gaat wel door
De studiedag voor de zomervakantie op 16 juli blijft wel op het rooster. Die
dag zijn de kinderen dus vrij en kunnen ze gaan genieten van zes weken zomervakantie.
Komende weken
In de komende weken staan er nog een aantal activiteiten op het programma zoals zomerfeest, afscheid 8, musical, afscheid Anita en Astrid, enz. Houd
aub Parro hiervoor in de gaten, want we zullen hierover in de meeste gevallen via dit medium communiceren.
Rapporten
Eind juni staan de rapportgesprekken weer op de kalender. We willen het
vanaf dit rapport anders gaan organiseren.
We geven de rapporten voor het gesprek met de kinderen mee naar huis.
Zo bent u in de gelegenheid het rapport thuis eerst op uw gemak te bekijken. Vanaf het moment dat de kinderen de rapporten mee hebben gekregen, is het mogelijk in te tekenen voor het rapport gesprek.
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Het gaat dit keer dus iets anders dan vooraf bedacht en daarom hanteren
we ook andere datums.
De kinderen krijgen het rapport mee op woensdag 30 juni. Vanaf die dag is
inschrijven voor de gesprekken vanaf ca.18 uur via Parro mogelijk. Het is nog
even afwachten of de gesprekken fysiek of op afstand gaan plaatsvinden. U
hoort daar voor 30 juni meer over. De rapportgesprekken vinden in de week
erna plaats, vanaf maandag 5 juli. We hopen u op deze manier nog beter op
de hoogte te kunnen brengen van de ontwikkeling van uw kind.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 29 juni, donderdag 1, maandag 5, woensdag 7,
maandag 12, woensdag 14 en vrijdag 16 juli op school aanwezig. Voor vragen kunt u hem mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 juli.
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