Voor de zomervakantie
Hallo allemaal!

Het is bijna zover, zomervakantie 2020 staat op het punt van beginnen. Een zomervakantie is vaak
een moment waar velen naar uitkijken. Een aantal weken de boel de boel kunnen laten geeft
nieuwe energie voor de periode erna. Toch zal deze zomervakantie anders dan anders zijn.
Vakanties zijn lange tijd onzeker geweest, wat mag wel en wat mag niet. Maar ook de vraag wat
willen we wel en wat niet speelt een rol. Ook voor de gezinnen waar vakantie niet vanzelfsprekend
is, zal deze periode er anders uit zien. Het zwembad is op een andere manier open, de Kleine Tour
vindt helaas geen doorgang, zoals wellicht ook andere evenementen en uitjes waar naar
uitgekeken werd. Toch hopen we als team dat iedereen zijn of haar ontspanning zal vinden na een
intensieve periode van aanpassen. Eerst naar volledig thuisonderwijs, later naar een bijzondere
mix van schooltijden en vanaf 8 juni wel allemaal naar school, maar met beperkingen. Het heeft
van alle betrokkenen bij onze school de nodige veerkracht gevraagd en die is zeker ook getoond.
Complimenten nogmaals aan iedereen!
Verhuis en verbouwen
Ons team is momenteel druk bezig met het regelen van de verhuis van maar liefst 8 van de 16
groepen. Kort na de zomervakantie start de sloop van de loods en een deel van het noodgebouw,
daarna zal de bouw starten van een compleet nieuwe vleugel voor de groepen 7 en 8. Omdat we
graag de kinderen van deze groepen als eerste in het nieuwe gedeelte willen ontvangen en we de
groepen 5 en 6 niet halverwege het jaar willen laten verhuizen, hebben we ervoor gekozen om de
groepen 5 en 6 na de zomervakantie te laten starten in het hoofdgebouw. De groepen 5 zullen
tegenover de groepen 4 verder gaan (nu groepen 7). De groepen 6 zullen in de huidige groepen 8
terecht komen. In het noodgebouw blijft (aangepaste) ruimte voor drie groepen, dit worden de
groepen 7B, 8A en 8B. Groep 7A van juf Marieke zal tijdelijk in de teamkamer zitten. We
verwachten dat rond de carnavalsvakantie de nieuwbouw gereed is. Kortom een hele operatie,
maar het is zeker de moeite waard! Kort na de vakantie zullen we de definitieve beelden van de
nieuwbouw delen.
Ouders in de school
Na de vakantie zullen ouders weer meer in de school terecht kunnen, het
hoe en wat precies zullen we in de laatste week van de zomervakantie
bepalen. Dat is nu nog te ver weg, wellicht dat er zaken aangepast
worden tegen die tijd. Een algemene inloop- en informatieavond in de
school ligt niet in de lijn der verwachting. We bekijken als team hoe we
ervoor kunnen zorgen dat we toch ouders goed en prettig kunnen
informeren en betrekken bij de start van het nieuwe schooljaar, hier
komen we dus op terug.
Voor nu wensen we iedereen een hele fijne vakantieperiode!
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
8 juli
Kleuterfeest groep 1
9-10 juli
Kleuterfeest groep 2
9 juli
Alternatief voor schoolreis groep 3-7
10 juli
Laatste schooldag, 12.00 u vakantie!
24 augustus
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
INGANG GROEP 5-6-7 DONDER- EN VRIJDAG
Door de verhuis, zullen de groepen 5-6-7
donderdag al in de ‘nieuwe’ lokalen zitten. De
groepen 5 gaan naar de huidige groepen 7, de
groepen 6 naar de huidige groepen 8 en de
groepen 7 naar het noodgebouw. Dit betekent
dat de kinderen van 5-6 op deze dagen langs
de Esdoornstraat naar school mogen komen en
hun eventuele fiets daar ook kwijt kunnen. De
groepen 7, pakken diezelfde ingang en lopen
over het schoolplein naar ‘hun’ klas.
ALTERNATIEVE SCHOOLREIS DAG
Donderdag vindt de alternatieve schoolreis dag
plaats voor de groepen 3 t/m 7. We hopen dat
het weer meewerkt om zoveel mogelijk buiten
te kunnen doen. Deze dag is mede mogelijk
gemaakt door het oudercomité, hartstikke
bedankt!

TER INFORMATIE
JUF FANNIE EN JUF PASCALLE
Na de zomer zijn er twee nieuwe juffen op
onze school, zij stellen zich graag aan u voor:
Beste ouders, graag stel ik me
aan jullie voor. Mijn naam is
Pascalle Rokven – Dons. Samen
met mijn man Peter woon ik
sinds februari in Halsteren. We
zijn na een aantal jaren in
Amsterdam te hebben gewoond
en gewerkt weer terug in
Brabant. Ik geniet hier van de
ruimte en de rust. Wandelen, tuinieren en
fietsen doe ik graag in mijn vrije tijd, naast
allerlei sociale activiteiten.
Ik ben werkzaam geweest in alle groepen van
het basisonderwijs, maar de meeste ervaring
heb ik in de groepen 1/2, 3 en 4.
Volgend schooljaar mag ik gaan werken in
groep 3A. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb er
enorm veel zin in en ik kijk uit naar het nieuwe
schooljaar.
Hartelijke groeten,
Pascalle Rokven – Dons

Hallo allemaal,
Mijn naam is Fannie van Kaam.
Volgend schooljaar word ik de
leerkracht van groep 4B bij
jullie op Gummarus. Afgelopen
schooljaar ben ik werkzaam
geweest op een andere
basisschool. Ik had zin in een
nieuwe uitdaging en die heb ik bij jullie
gevonden. Ik heb ontzettend veel zin in het
volgende schooljaar! Ik ben al even in mijn
nieuwe klas op bezoek geweest en ook de
laatste schooldag zal ik even met mijn nieuwe
klas kennismaken. Basisschool Gummarus is
geen heel onbekend terrein voor mij. Ik heb er
in het verleden stages gevolgd en ik kom zelf
uit Steenbergen.
Als ik mezelf even kort moet omschrijven in
een paar woorden: doelgericht, flexibel,
praktisch, duidelijk en ik houd van opgeruimd.
Ik zie jullie in het volgende schooljaar en wens
jullie allemaal een fijne zomervakantie toe!
Liefs,
Juf Fannie
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