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De school is weer begonnen!
Voor iedereen is het begin toch altijd weer even spannend, je moet weer even wennen aan
het ritme, een nieuwe meester of juf, een ander lokaal etc. Maar na een aantal dagen
voelen de dingen alweer snel vertrouwd. Dit schooljaar begint zoals het is geëindigd, we
hebben te maken met het COVID-virus en dat maakt de dingen toch net even iets anders.
Naast een aantal nieuwe kinderen, verwelkomen we 1 nieuwe personeelslid. Het is Caroline Dieterman, zij geeft les
in de groepen 1/2 A en 1/2 B. Zij stelt zich volgende keer in de nieuwsbrief aan u voor. We wensen alle kinderen en
ouders een fijn schooljaar toe!

Nieuws van de directie
Afgelopen woensdag hebben we met het team op een informele wijze afscheid van onze directeur Bert Wansink en
kleuterjuf Els Sloot genomen. Zoals u weet hebben beiden de mogelijkheid gekozen om vervroegd met pensioen te
gaan.
Tijdens deze gezellige middag zijn er toch nog veel herinneringen opgehaald en kijken we terug op een gezellig
samenzijn. We wensen beiden alle goeds voor de toekomst!

Covid-19 en de gevolgen
Het afgelopen jaar kostte het de nodige moeite om de leerkrachten, die ziek waren, te vervangen. We houden er in
dit schooljaar rekening mee, dat dit wellicht opnieuw een knelpunten kan worden.
Leerkrachten die in het verleden met een griepje of met verhoging doorwerkten, zijn nu verplicht om thuis te blijven
en moeten een test ondergaan. Het duurt dan meestal twee dagen alvorens men de uitslag van de test krijgt.
Indien er meerdere leerkrachten met verkoudheidsklachten lopen, moet er een beroep op
(meer) invallers moet worden gedaan. Een van de gevolgen is dan dat de invalpool snel
leegstroomt en we groepen kinderen naar huis moeten sturen. De kinderen mogen ook niet
meer over andere groepen worden verdeeld.
Bij afwezigheid van leerkrachten (positief resultaat) bekijken we de mogelijkheden om opnieuw onderwijs op
afstand aan te bieden. In het uiterste geval van een totale Lock-down in het najaar, geldt dit natuurlijk voor alle
groepen. Hopelijk valt het allemaal mee.
Zoals hierboven aangegeven, bestaat er een kans dat we weer tot een situatie worden gedwongen om op afstand les
te geven. We hebben geleerd wat er goed en wat er minder goed ging. Door de ervaring die we nu hebben, kunnen
we op ieder moment weer opstarten met het lesgeven op afstand
.
School en ouders
De afgelopen week hebben wij gemerkt dat ouders ongemerkt even in de school
komen. We willen u met klem verzoeken dit niet te doen. Moet u uw kind tussentijds
van school halen, dan vragen u om buiten te wachten totdat uw kind komt. Mocht uw
kind iets kwijt zijn of vergeten, neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht
of de school op.

Omgekeerde oudergesprekken
Zoals wij al in een eerdere brief aan u hebben gemeld, willen wij tot nu toe geen ouders in
school. Wij hebben met de informatieavond een uitzondering gemaakt, maar verder gaan wij
vasthouden aan deze lijn. Vandaar ook dat de keuze is gemaakt om de omgekeerde
oudergesprekken facultatief te zullen laten plaatsvinden. Op basis van het ingevulde
document over uw kind bepaalt de leerkracht of er een gesprek nodig is.
Deze gesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams.
Kiss en ride strook gesloten!
In verband met de veiligheid van de ouders die hun kinderen lopend of op de fiets naar school brengen, is de kiss en
ride strook op bepaalde tijden voor auto’s gesloten. U kunt van 8.00-9.00 uur, van 11.45-12.45 uur en van 14.3515.15 uur geen gebruik van deze strook maken. De toegang wordt op die drukke “haal-en breng” tijden met pionnen
afgezet.
We willen u met klem vragen hier gehoor aan te geven. Alleen op deze wijze kunnen we iedereen de
mogelijkheid bieden om afstand van elkaar te bewaren. We proberen als school de veiligheid van
eenieder te realiseren maar hebben uw medewerking hierbij nodig.
Parkeer uw auto op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen.
N.a.v. reacties van diverse ouders uit de straten rondom de school vernamen we dat er vaak auto’s lukraak in de
bermen worden gezet. Er ontstaat zo voor kinderen en ouders een onveilige situatie. Wij willen u ook hier vragen om
uw auto alleen op de hiervoor bestemde plekken te parkeren.

Wist u dat?
We naast de leerkrachten, 3 onderwijsassistenten hebben? Linda, Loes en Myrna ons en de kinderen met raad en
daad bijstaan?
We vanaf deze week gestart zijn met lessen GVO en HVO in de groepen 6 en 7?
We voor de groepen 3,4 en 5 een drietal jonge (vak)leerkrachten gym bereid vonden om de komende tijd voor juf
Suzan Menger (gym) in te vallen?
De spelcontainers voor in de pauzes weer gevuld worden met dank aan een financiële bijdrage van de
Oudervereniging?

Nieuws van de medezeggenschapsraad
Binnen de MR is er een vacature voor ouders/verzorgers vanwege het vertrek van Laurens Huisman uit de MR.
U kunt zich hiervoor als ouder/verzorger aanmelden. Het is een boeiende periode om als MR-lid betrokken te zijn bij
de school.
De thema’s zijn heel divers:
- Samenwerking met de directie
- De kwaliteit van het onderwijs
- De ontwikkeling van leerlingaantallen
- Huisvesting
- Formatieplan en groepsindeling etc.
U kunt zich aanmelden tot 18-09-2020. Dit kan via een e-mail aan: mr.terborch@stichtingbaasis.nl
Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen er MR-verkiezingen worden uitgeschreven.
Als u graag meedenkt over de ontwikkelingen van de school en graag
verantwoordelijkheid neemt om hierin een stem te hebben namens de ouders en de
kinderen, geef u dan op als kandidaat. Doen!
Namens de voltallige MR

Vakantierooster en de margedagen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 (gewijzigd)
Hieronder het definitieve overzicht, t.a.v. de margedagen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. In een vorig
ouderbulletin stond er een datum in de herfstvakantie gepland (15-10), dit moet 07-10 zijn. Twee margedagen voor
de groepen 3 en 4 zijn toegevoegd. Kijkt u het even na?
Van

tot en met

1e schooldag

maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

maandag 12 oktober 2020

vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020

vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari 2021

vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag / Pasen

vrijdag 02 april 2021

maandag 05 april 2021

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie*

maandag 03 mei 2021

2e Pinksterdag

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 12 juli 2021

vrijdag 14 mei 2021

vrijdag 20 augustus 2021

*Hemelvaart, donderdag en aansluitend de vrije vrijdag, valt in de tweede week
van de meivakantie

Margedagen 2020-2021
07-09-2020
07-10-2020
17-12-2020
11-01-2021
14-01-2021
25-01-2021
31-05-2021
02-06-2021
06-04-2021 (tweede Paasdag)
07-06-2021
30-06-2021

Groep 1-2 hele dag
Groep 1-2 hele dag
Groep 1-4 middag
Groep 1&3 hele dag
Groep 2&4 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groepen 3 hele dag
Groepen 4 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groep 1-8 hele dag
Groep 1-8 hele dag

De schoolfotograaf
In het vorige schooljaar kon de schoolfotograaf jammer genoeg alleen voor de groepen 8
langskomen. Volgende week dinsdag (1 sept.) en donderdag (3 sept.) is het de beurt aan alle
kinderen om op de foto te gaan. Via de leerkrachten van uw kind(eren) ontvangt u een mail
zodat u weet wanneer uw kind op de foto gaat.
Kinderen die al op school zitten mogen ook met hun broertje(s) of zusje(s) op een foto.

Juf Jikke 40 jaar in het onderwijs
Hieronder een kijkje in het werkzame leven van een leerkracht, die 40 jaar geleden in dit prachtige beroep stapte.
Vorige week vierde ik dat ik 40 jaar juf was! Tijd voor taart dus. En ik ontving een prachtig boeket van mijn collega’s!
40 jaar geleden zag het onderwijs er wel wat anders uit.
Toen ik begon, was er nog geen kopieermachine, maar maakten we zelf de
werkbladen en gingen we die stencilen op de stencilmachine (inkthanden!). Je
had wel methodes, maar oh wat waren die saai… Dus we bedachten van alles om
het begrijpelijker en leuker te maken voor de kinderen.

We hadden krijtborden en de lessen waren klassikaal.
Als leerkracht had je grote vrijheid om zelf lessen te bedenken en projecten te
houden. De pauzes waren langer en als de pleinwacht én de kinderen
genoten van het lekkere weer belde hij/zij gewoon wat
later. Bij binnenkomst gingen de kinderen twee aan twee
naar binnen, in de rij.
Er was schoolmelk, de schoolarts en de schooltandarts. De
kinderen namen elke week spaargeld mee voor de schoolreis en er was schoolzwemmen. Schrijven
deed je met een vulpen, die je moest vullen vanuit een inktpot.
Eind 80’er jaren kreeg de directeur van de school een pc…! In de jaren daarna de leerkrachten ook
en de rest van de ontwikkeling op ICT-gebied kent u. Ik ben reuzebenieuwd wat er de komende jaren op ICT-gebied
gaat gebeuren! Ik geniet enorm van mijn werk met de kinderen en hoop er nog jaren mee door te kunnen gaan.
Jikke Emmelkamp-Meinema

Interview met meester Peter uit groep 7 en juf Barbara uit groep 6
Vier kinderen van groep 8 hebben twee leerkrachten geïnterviewd.
De opdracht was dat de kinderen 5-10 originele vragen moesten bedenken.
Meester Peter
Vraag 1: Wat is je lievelingen vakantieplek?
Antwoord: Frankrijk en Brittannië.
Vraag 2: Wat is de hardste straf die je ooit hebt
gegeven?
Antwoord: het woordenboek laten overschrijven.
Vraag 3: Heb je weleens 112 of de politie gebeld?
Antwoord: Ja, vanwege een auto-ongeluk.
Vraag 4: Wie is je lievelings YouTuber?
Antwoord: stuktv.
Vraag 5: Heb je weleens iets gebroken?
Antwoord: Ja, mijn rechterarm en 16 keer een
hersenschudding gehad.
Björn en Lyneth

Juf Barbara
Als je een dier moest zijn welk dier wil je dan zijn en
waarom? Een dolfijn of vogel. Ik wil vliegen en duiken.
Stel je bent 7 jaar wat zou je dan doen op het schoolplein?
Knikkeren, handstand en verstoppertje.
Stel je moet naar een onbewoond eiland wie en wat zou je
dan meenemen? Wie: Het liefst mijn gezin, maar dat is meer
dan 1. Dan maar een vriendin. Wat: Mijn telefoon, kan ik
toch even met mijn familie appen.
Altijd hakken of altijd slippers? Slippers. Ik haat hakken!
Als je naar één leeftijd terug kon gaan welke leeftijd zou je
dan kiezen? 20. Lekker vrolijk en vrij.
Al je een prullenbak was welke zou je dan op school willen
zijn. De papierbak, die is het schoonst.
Liever de basisschool of de middelbare school overnieuw
doen? De middelbare.
Vera en Dominique

Agenda:
1 september
De schoolfotograaf op bezoek
3 september
De schoolfotograaf op bezoek
7 september
Margedag groepen 1 en 2
31 aug- 10 sept. Informatieavonden in de groepen

Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 11 september 2020

