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We hopen dat u en de kinderen hebben
genoten van een fijne zomervakantie.
Afgelopen week zijn wij al gestart om
alle voorbereidingen te treffen voor het
nieuwe schooljaar met het nieuwe
concept. Ondanks het zeer warme weer
is dat gelukt en verheugen we ons om de kinderen weer op school
te zien!
We zullen u op verschillende manieren op de hoogte houden van
de stappen die we maken. Mocht u zelf vragen hebben of ergens
nieuwsgierig naar zijn, stelt u gerust een vraag aan ons, persoonlijk,
via mail of telefonisch.
Ervaringsgericht onderwijs
De afgelopen dagen is het team
bezig geweest om een rijk
basismilieu neer te zetten in de
klassen. Door een rijk
basismilieu wordt de
nieuwsgierigheid geprikkeld en
worden kinderen uitgedaagd om
nieuwe dingen te ontdekken. De
dag is zo opgebouwd dat de
betrokkenheid groot blijft.
De kinderen gaan leren werken met een weektaak. Dit is een soort
agenda, waarop het werk staat wat er die week gedaan moet
worden. Er komt meer ruimte voor de kinderen om zelf initiatief te
nemen.
Eerste Schoolweek
Maandag 17 augustus begint het nieuwe schooljaar! Om 8.30
luiden we samen het nieuwe schooljaar in. U bent van harte
welkom om hier bij aanwezig te zijn!
De eerste schoolweek gaan we samen op expeditie; in school,
maar ook buiten.
Het programma:
Maandag: Op expeditie met Scouts.
Dinsdag: Lunchen met verse salade.
Woensdag: Gymmen.
Donderdag: Blotevoetenpad.

Jarigen
We wensen je
een fijne dag!
16 augustus -

Kalidou

Belangrijk
Schooltijden:
Ma: 8.30 – 14.30
Di: 8.30 – 14.30
Wo: 8.30 –
12.30
Do: 8.30 – 14.30
Vr: 8.30-14.30

Kalender:
17 augustus:
Weer naar
school!
18 september
Kinderen vrij:
Studiedag
Op de website
kunt u de
actuele kalender
vinden voor het
hele schooljaar.

Vrijdag: Rondtocht op de Napoleon op de Vecht.
Feestelijke opening
We zijn erg trots op onze school De
Expeditie. Daarom zal in de loop van het
schooljaar een officiële opening plaats
vinden. Nadere informatie volgt.
Startgesprekken
U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht voor een startgesprek
samen met uw kind.
Sport
Op woensdag en donderdagmiddag zullen de kinderen weer gaan
sporten onder begeleiding van Maarten. Dit zal, afhankelijk van het
weer, buiten of binnen plaats vinden.
Denkt u eraan uw kind passende sportkleren en schoenen mee te
geven voor het binnen sporten?
Corona
We hebben nog steeds te maken met de
gevolgen van het Corona virus. Dit betekent
dat we de volgende afspraken hebben
gemaakt met elkaar.
Coronamaatregelen:









Alle kinderen gaan volledig naar school en er hoeft geen 1,5
meter afstand tussen de kinderen gehandhaafd te worden.
Gymlessen overwegend buiten onder begeleiding van een
vakdocent. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
Vanaf a.s. maandag 17 augustus hanteren we het
continurooster.
Alle kinderen gaan aan de voorkant van de school naar
binnen.
Ouders zijn weer welkom binnen de school. We gaan er
vanuit dat iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM
houdt.
Stagiaires, vrijwilligers en (externe) professionals zijn ook
weer welkom in school.
Wij hebben gedurende de dag extra aandacht voor hygiëne.
Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar en
passen strikt hygiënevoorschriften toe.



Traktaties zijn weer toegestaan mits voorverpakt.

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen
die gelden voor het onderwijs toe:
Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
1.
Neusverkoudheid (uitzondering kinderen in groep 1 en 2 en
kinderen die chronisch verkouden zijn of hooikoorts hebben);
2.
Hoesten;
3.
Moeilijk ademen/benauwdheid;
4.
Tijdelijk minder ruiken en proeven;
5.
Een kind met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft,
mag het kind weer naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor corona en
een positieve uitslag heeft, moet het kind wachten tot die persoon
24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf drie
kinderen per groep) neemt de school contact op met de GGD.
We realiseren ons dat we de maatregelen rondom corona veel van
u als ouders, het team en de kinderen hebben gevraagd de
afgelopen maanden voor de zomervakantie. De maatregelen zijn
aan het versoepelen, maar een aantal zoals boven beschreven
blijven we handhaven voor ieders veiligheid. We vertrouwen erop
dat we uw medewerking hiervoor krijgen.
Hartelijke groet,
Team De Expeditie

