Juni/juli 2020
Hallo allemaal!

We zijn beland in de laatste vier weken van ons schooljaar en zijn dus echt begonnen aan de
afronding van dit bijzonder gekke schooljaar. Vanaf vorige week zijn we gelukkig weer met alle
kinderen in de klassen, zodat ieder kind met zijn hele klas kan toewerken naar het komend
schooljaar. Voor onze groep 8-ers is dit uiteraard erg fijn, zij zijn echt al aan het aftellen.
Normaalgesproken zijn er in deze periode volop uitjes en andere activiteiten, waarbij vaak ook
ouders betrokken zijn. Hierin moeten we nog steeds zeer terughoudend zijn helaas. Dat blijft
onnatuurlijk en vreemd, maar ook daar komen we weer uit.
De voorbereiding op komend schooljaar staat niet stil. U heeft de groepsindeling voor het nieuwe
jaar reeds ontvangen en ook de planning was gelukkig snel rond. De vacatures in groep 3 en 4 zijn
ook al (bijna) rond. De betreffende groepen zullen hier snel meer informatie over ontvangen, geen
zorgen.
Daarnaast zal er naar alle waarschijnlijkheid na de zomervakantie begonnen worden met de
aanbouw van een nieuwe vleugel ter vervanging van de noodgebouwen. Ook hieromtrent zal snel
wat meer informatie komen (met name welke klas waar komt te zitten).
Verderop leest u meer informatie over de komende activiteiten die we in aangepaste vorm toch
door kunnen laten gaan.
Hieronder alle belangrijke data op een rijtje:
22-23-24 juni
Alternatieve kampdagen (kamp 2.0)
1-2 juli
Groep 8 overnacht op school
3 juli
Afscheidsdag meneer Jan en meneer Jack
8 juli
Kleuterfeest groep 1
9-10 juli
Kleuterfeest groep 2
9 juli
Alternatief voor schoolreis groep 3-7
10 juli
Laatste schooldag

REGELZAKEN EN ACTIVITEITEN
OUDERGESPREKKEN
Zoals eerder aangekondigd zullen er geen
standaard oudergesprekken gevoerd kunnen
worden. We mogen nog geen ouders op deze
manier op school ontvangen. We willen u wel
de gelegenheid geven de leerkracht te spreken
wanneer u of de leerkracht dit nadrukkelijk
wenst. De manier waarop kan dan met elkaar
afgestemd worden (teams of bellen). We willen
aangeven dat het niet altijd nodig is voor ieder
kind nu een gesprek te voeren, door het
thuisonderwijs is er namelijk door veel

leerkrachten en ouders regelmatiger contact
geweest dan in een 'normaal' schooljaar.
Wanneer u de leerkracht de komende weken
nog wenst te spreken, kunt u dit aangeven
door voor komende donderdag een bericht te
sturen. De leerkracht stemt dan verder af
wanneer en hoe het gesprek plaats vindt.
ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN
De leerkrachten van de groepen 1/2 en de
groepen 8 hebben inmiddels gecommuniceerd
met de betreffende ouders. Er zijn goede

alternatieven voor de kleuterfeesten en het
kamp/afscheid. De kleuters die naar groep 3
gaan kunnen 'gewoon' op school slapen. De
groep 8-ers krijgen op de oorspronkelijke kamp
data een superleuk activiteitenprogramma en
zullen als afsluiting ook nog een nacht op
school slapen.
De groepen 3 t/m 7 lijken dus pech te hebben
nu hun geplande schoolreisjes niet doorgaan,
dat kan natuurlijk niet, we bieden deze
leerlingen op donderdag 9 juli een extra leuke
dag aan op school. Wat er precies gebeurt,
blijft nog even spannend…
AFSCHEID MENEER JAN EN MENEER JACK
Meneer Jan is er door de corona crisis ‘stiekem’
tussenuit geknepen, de geplande afscheidsdag
op 21 maart kon helaas niet doorgaan. Dat kan
natuurlijk niet, we combineren nu het afscheid
van Jan en Jack op vrijdag 3 juli.

TER INFORMATIE
ZWEMMEN
We zullen met onze groep 6-7-8 de komende
weken wellicht weer gebruik maken van het
zwembad bij goed weer. U wordt hierover door
de leerkrachten ingelicht.

VAN ONZE PARTNERS
NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN
De sportcoaches van de gemeente
Steenbergen organiseren voor de kinderen uit
Steenbergen en Welberg naschoolse
sportactiviteiten bij de voetbalkooi aan de
Wipstraat.
Dit doen zij op de resterende dinsdagen tot de
zomervakantie van 15.30 tot 16.30 uur voor
alle leeftijden.
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