Nieuwsbrief nummer 1
Week 36: 31 augustus t/m 4 september
Deze brief vindt u ook in Mijnschoolinfo
en op www.zuidwalschool.nl

Belangrijke data:
Maandag 31 augustus: eerste schooldag
Maandag 14 september: Gr 1 t/m 8 vrij (studiedag)
Dinsdag 15 september: iedereen vrij (prinsjesdag)
Dinsdag 22 september: kennismakingsgesprekken
Woensdag 23 september: kennismakingsgespr.
Woensdag 30 september: Gr 1 en 2 vrij (studiedag)
Dinsdag 13 oktober: Gr 1 t/m 8 vrij (studiedag)
Ma 19 t/m vr 23 okt: iedereen vrij (herfstvakantie)

Start schooljaar
Op maandag 31 augustus is het nieuwe schooljaar
weer gestart. Wij zijn blij om iedereen weer gezond
en wel terug op school te zien. Hopelijk heeft
iedereen voor zover dat mogelijk was een goede
zomer gehad. Nieuwe leerlingen en ouders:
nogmaals van harte welkom, we wensen jullie een
hele mooie tijd hier op de Zuidwalschool!
Corona-maatregelen
We nemen nog steeds extra maatregelen zodat het
op school voor iedereen veilig en hygiënisch is.
Zo wordt er in alle groepen extra aandacht besteed
aan handen wassen. Verder wordt de school extra
gelucht en geventileerd. Toiletten, deurgrepen en
tafels worden tijdens schooltijd extra
schoongemaakt. Ouders blijven bij het brengen en
halen buiten op het schoolplein.
Alle volwassenen in de school houden onderling
afstand. Voor kinderen onderling en voor kinderen en
leerkrachten hoeft deze afstand niet te worden
gehouden. Dat betekent dat jarigen ook gewoon
weer uit mogen delen.

Kinderen en leerkrachten blijven thuis met klachten
(of gaan naar huis als deze starten op school).
Informeer de directie als er sprake is van
benauwdheid, koorts of een positieve testuitslag.
Mijnschoolinfo
Ontvang deze nieuwsbrief, maar ook berichten over
de groep van uw kind, voortaan direct in de app van
Mijnschoolinfo op uw computer of telefoon! Zo bent
u op een handige manier altijd snel op de hoogte.
Mail ons eenmalig op info@obszuidwalschool met de
naam en groep van uw kind. Wij kunnen u dan
toevoegen aan Mijnschoolinfo.
Elke groep waar álle kinderen bereikbaar zijn via
Mijnschoolinfo, krijgt een mooi klassencadeau. Schrijf
u dus snel in!
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Continurooster
Sinds deze week werken we met een continurooster.
Dat betekent, dat alle kinderen de hele dag op school
blijven. Tussen de middag houden de kinderen (en
leerkrachten) natuurlijk nog een uitgebreide pauze.
We hebben voor alle groepen iets moois daarvoor
bedacht. De kinderen eten met de leerkracht samen
een boterhammetje in de eigen groep. Verder
hebben zij een pauze van drie kwartier. Twee dagen
in de week krijgen zij pauzesport in de gymzaal. Met
meester Josri en meester Prince hebben zij dan een
sportieve pauze.
De andere twee dagen spelen zij bij mooi weer op
ons compleet vernieuwde schoolplein. Bij slecht weer
spelen de kleuters in de eigen groep en de hogere
klassen in ons nieuwe pauzelokaal. Daar vermaken zij
zich prima in de zithoek, met een spelletje of met de
nieuwe tafelvoetbaltafel!
Het is natuurlijk nog even wennen voor iedereen,
maar kinderen én leerkrachten zijn erg tevreden over
het nieuwe rooster!

Kennismakingsgesprekken
We zouden het fijn vinden om u als ouder weer eens
rustig te spreken. Door alle omstandigheden is dat er
de laatste tijd vaak niet van gekomen.
De regel blijft, dat niet alle ouders tegelijk de school
in mogen komen, bijvoorbeeld om te brengen en
halen.
We zouden u toch graag uitnodigen om dinsdag 22
september óf woensdag 23 september in de school
te komen voor een tienminutengesprek met de
leerkracht en te komen vertellen over uw kind.
Deze gesprekken zijn in de middag en uw kinderen
kunnen onder toezicht in het pauzelokaal spelen
tijdens de gesprekken.
Binnenkort meer informatie over hoe we dit veilig en
netjes gaan organiseren.

Ooievaarspassen
Laat uw Ooievaarspas van dit jaar scannen bij juf
Jacqueline om van de korting gebruik te kunnen
maken. Zij is op donderdag en vrijdag beschikbaar
voor de administratie. Spreek ons even aan op het
schoolplein of geef de pas mee aan uw kind.
Jaarkalender 2020/2021
Maandag 14 september studiedag
dinsdag 15 september Prinsjesdag
woensdag 30 september studiedag kleuters
dinsdag 13 oktober studiedag
Maandag 19 oktober start herfstvakantie
Vrijdag 6 november taakdag
Vrijdag 4 december sinterklaas, middag vrij
Vrijdag 18 december middag vrij
Maandag 23 december start kerstvakantie
Donderdag 21 januari studiedag
Vrijdag 19 februari Taakdag
Maandag 22 februari start voorjaarsvakantie
Donderdag 1 april studiedag
vrijdag 2 april goede vrijdag
maandag 5 april tweede paasdag
woensdag 14 april koningsspelen bovenbouw
vrijdag 16 april koningsspelen onderbouw
maandag 26 april start meivakantie
woensdag 12 mei taakochtend
donderdag 13 mei hemelvaart, suikerfeest
vrijdag 14 mei hemelvaart, suikerfeest
maandag 24 mei tweede pinksterdag
maandag 31 mei start kamp groep 7,8
donderdag 10 juni lentefeest
vrijdag 11 juni studiedag
vrijdag 16 juli middag vrij
maandag 19 juli start zomervakantie
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