Start schooljaar 2021-2022

Beste ouders,
Maandag 23 augustus gaan wij weer naar school! Voor de kinderen en de leerkrachten altijd weer even een
spannend moment van het schooljaar. Via deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen over de komende
activiteiteten en de nieuwe schoolafspraken.
Gouden weken:
We starten elk schooljaar met de gouden weken. De gouden weken staan voornamelijk in het teken van
groepsvorming. Elkaar (weer) leren kennen, dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Normaal
gesproken starten we het schooljaar met een inloop voor alle ouders, dat doen wij dit jaar anders:
Alle leerkrachten staan maandagochtend om 8.30 uur op het plein, de ouders mogen hun kinderen vanaf die tijd
naar de leerkracht van hun kind brengen. Dan openen wij het schooljaar feestelijk op het plein, alle ouders mogen
hierbij aanwezig zijn.
De rest van de gouden weken werken wij aan groepsactiviteiten met de klas en met de school. Ook plannen wij
vanaf de tweede week de startgesprekken. De leerkracht van uw kind maakt hiervoor een planning in Parro waar
u zich voor kunt inschrijven. In een startgesprek vertelt de ouder(s) over zijn of haar kind aan de leerkracht.
Ouders zijn op afspraak weer welkom in de school. Mocht uw voorkeur uitgaan naar een afspraak via teams, dan
kunt u dat aangeven aan de leerkracht van uw groep.
Voor de ouders van groep 8 worden deze gesprekken waarschijnlijk later gepland.
Traktaties:
Kinderen mogen als ze jarig zijn geweest weer trakteren in hun eigen klas. Wij willen wel graag dat de traktatties
zoveel mogelijk een gezond karakter hebben en dat het niet te groot of te veel is. Wij zien ook liever geen kleine
cadeautjes als traktaties. Voor de juffen/ meesters hoeft er geen andere traktatie gehaald te worden, zij worden
net zo lief getrakteerd op dat wat de hele klas krijgt.
Vervanging groep 8:
Juf Ingrid is op dit moment helaas ziek. Zij wordt de eerste week vervangen door meester Johan. Maandag start
meester Remmelt in groep 8 en de rest van de week is meester Johan er. Omdat het voor iedereen een nieuwe
groep/ school is, is juf Sepkje de eerste week een paar ochtenden in groep 8 om te helpen. Wij hopen natuurlijk
dat juf Ingrid snel herstelt.
Gymkleding:
Elke dinsdag en donderdag gymmen de kinderen van groep 3 tot en met 8. Daar starten wij meteen de eerste
week mee. Het is belangrijk dat de kinderen passende gymkleding en gymschoenen dragen.
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Dagstart:
Wij hebben de afgelopen periode ervaren dat doordat alle kinderen zelfstandig de school binnenkomen er bij de
opstart van de dag meer rust heerst en dat de overgang naar het starten van de lesdag soepeler verloopt. Daarom
blijven wij de afspraak hanteren dat alle kinderen zelf naar binnen gaan. Ouders van een nieuwe kleuter willen
wij wel de ruimte geven om de eerste keren mee naar binnen te gaan.
Herinnering:
Voor het einde van het schooljaar hebben alle kinderen een gele ballon in een envelop gekregen met daarop de
volgende boodschap: “In deze envelop vind je een gele ballon. Neem deze ballon de komende weken met jou
mee op reis! Neem hem mee naar een heel bijzondere of leuke plek. Blaas hem op en maak van jou, samen met
de ballon, een mooie foto. Wees creatief! Stuur de foto via Parro naar ons op.

Wij hebben er weer heel veel zin in, tot maandag!

Team de Gielguorde!
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