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Covid-19 wat is de status?
Landelijk zijn er meer versoepelingen ingevoerd en lijkt het of wij weer wat meer vrijheid
krijgen. Dat is heel mooi en dan voelt het aan de andere kant heel zuur dat wij nog steeds
beperkingen hebben, ook in het onderwijs. Nog steeds in cohorten, geen ouders op het
schoolplein of in de school, verschillende starttijden voor de leerlingen, en nog steeds heel
veel handen wassen en afstand houden. En bij klachten: ‘Blijf thuis en laat u snel testen. Zo
geven wij corona geen kans.’ Wij hebben sinds vorige week zelftesten ontvangen, onze
teamleden kunnen zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus, zonder
dat daar een directe aanleiding toe is.
Wij overleggen regelmatig met elkaar wat mogelijk is: De traktaties hoeven geen dag van te
voren meer te worden aangeleverd. Wel vragen wij u om met de leerkracht vooraf te
overleggen wanneer er wordt uitgedeeld. De traktaties dienen nog wel voorverpakt te zijn.
Gymspullen: kleding en schoenen
Maandag is de vaste gymdag van alle kinderen. Het komt nog geregeld voor dat kinderen
geen passende schoenen mee hebben of zelfs helemaal geen gymkleding. Wilt u op
maandag voor de gymnastiek het volgende meegeven:
●
●
●
●
●

T-shirt
korte broek
of gympakje (als meisjes dat leuk vinden)
passende schoenen (bij voorkeur klittenband als uw kind veters strikken moeilijk
vindt)
I.v.m. hygiëne is gymmen in kleding die de kinderen overdag al aan hebben in de
klas niet toegestaan.

Gymspullen kunnen eventueel op school gelaten worden aan de kapstok en eens in de
zoveel tijd mee naar huis genomen worden om te wassen. Wanneer de gymspullen vergeten
zijn kan eventueel gegymd worden in een hemd en onderbroek (groep 3/4) en anders krijgt
uw kind een andere taak binnen de gymles.
Anne-Mieke Boor - ad interim Intern Begeleider
Sinds vorige week is Anne-Mieke Boor Marije Elderenbosch opgevolgd als tijdelijke Intern
Begeleider, wij heten haar van harte welkom en zijn blij met haar aanwezigheid. Hiernaast is
het fijn om te melden dat Annette Schouten langzaam aan weer bij ons opstart.

Citotoetsen
Er staan voor de groepen 3 t/m 7 E(ind) Citotoetsen gepland in juni. Al lijkt het kort geleden
dat wij de M(idden) toetsen hebben afgenomen. De voornaamste reden is dat wij op deze
manier met alle gegevens ons HGW (handelingsgericht werken) kunnen vormgeven en
daarmee direct na de zomervakantie kunnen starten. Tevens verliezen we dan geen
onderwijstijd aan toetsen in de eerste belangrijke schoolweken.

Luizenpluizen
Wij willen u allemaal vragen om uw kind te controleren, aangezien de luizen commissie
momenteel nog niet in school aanwezig kan zijn.Hoofdluis aanwezig? Kam dagelijks en
grondig met een goede luizenkam. Meld school en je omgeving als je luis in het gezin vindt.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de luizen commissie
jasmijnrupert@yahoo.com
Info vanuit Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreken
Hierbij de vraag van de maand juni 2021: ‘MIJN KIND VERVEELT ZICH, WAT KAN IK
DOEN?’ Binnenkort begint de zomervakantie alweer. Met een jaar van veel thuis zijn achter
de rug, zie je hier misschien wel een beetje tegenop. Hoe kom je die lange vrije dagen door
zonder dat je kind zich verveelt? Op de site is vanaf 1 juni het hele artikel en een aantal
praktische tips te vinden! www.jggv.nl
Kalender
Vanaf nu kunt u alle kalender items vinden via Social Schools. Heeft u de handige tip
gelezen om deze agenda te importeren in uw persoonlijke agenda?

