Nieuwsbrief juni 2020

12-06 ANWB Streetwise groepen 5 t/m 8
18-06 Studiedag! alle kinderen vrij

Ouderenquête
Zoals in de nieuwsbrief van vorige week al beschreven stond; we zijn heel benieuwd naar uw
ervaringen met de periode van thuisonderwijs en we willen hier als school graag van leren. U helpt
ons enorm als u de vragenlijst wilt invullen. U komt hier via de volgende link:
Oudervragenlijst thuisonderwijs Sprankel
Dit kan t/m zondag 14 juni. Komende week vragen we de kinderen op school om een vragenlijst in te
vullen. Hartelijk dank!

Vacature
Bericht van de MR:
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de MR een nieuwe ouder om de secretarisrol in de MR
over te nemen van Bianka van der Rijk.
Mocht u interesse hebben of vragen hierover hebben, willen we u vragen contact op te nemen met
de MR leden of Karen. Dit kan per mail via mr.sprankel@liemersnovum of face to face. De MR leden
zijn de juffen van groep 1 en 2, Jacqueline Reintjes en Kitty van Huet en van de oudergeleding zijn dit
Niels Linssen (voorzitter, vader van Cas, groep 3 en Fem, groep 1) en Bianka van der Rijk (secretaris,
moeder van Jari, groep 7). We sluiten de vacature op 21 juni.
Tijdens het tevredenheidsonderzoek van 1,5 jaar geleden hebben meerdere ouders aangegeven
geïnteresseerd te zijn in de MR. Dit onderzoek was anoniem, dus mocht u dit hebben aangegeven,
vragen we u contact op te nemen met de MR leden of met Karen. Dit is uw kans!

Korte reminder afspraken
De uitgebreide informatie over alle maatregelen die we hebben moeten nemen over de activiteiten
aan het einde van het schooljaar zoals schoolreis en het afscheid van groep 8, leest u in de
nieuwsbrief van vorige week. Van de OV ontvangt u komende week nog een bericht aangaande de
ouderbijdrage.
Met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken vanaf a.s. maandag:

We blijven de verschillende in- en uitgangen voor de groepen gebruiken.
De groenstrook blijft voor de fietsen van groep 3/4.
We vragen u nog steeds om buiten het schoolplein te wachten.
Voor ouders blijft de school vooralsnog gesloten: graag contact via telefoon of mail.
De gymlessen zullen weer hervat worden, maar buiten. Kinderen hoeven hiervoor geen gymkleding
mee te nemen, makkelijke kleding en schoen zijn prettig.
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
• wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd gaat de
leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis.
De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een
ouder/ verzorger opgehaald.

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad
Onze school maakt onderdeel uit van Stichting LiemersNovum. De Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting bestaat uit een actieve groep personeelsleden en
ouders die op constructieve wijze samenwerkt met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
van LiemersNovum. Gezamenlijk dragen we bij aan goed onderwijs voor alle kinderen binnen de
scholen van de stichting. Er zijn per 1-1-2021 vacatures binnen de GMR voor ouders en
personeelsleden.
Over (de kwaliteit van) het onderwijs wordt veel geschreven en gesproken. Cito-toetsen, 21ste
eeuwse-vaardigheden, huisvesting, het zijn terugkerende thema’s binnen de GMR. De vraag die wij
onszelf daarbij stellen: “Wat is het beste voor de bijna 5000 leerlingen binnen LiemersNovum?” De
GMR kan uw mening en kennis daarbij goed gebruiken. Meer informatie vindt u in de aparte bijlage
biij deze nieuwsbrief.

ANWB Streetwise
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele
telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 12
juni naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen wordt op een aansprekende
manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De onderdelen voor groep 5 t/m8 zijn:
•

Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

•

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

Vakantiedagen en vrije dagen 2020-2021
Hieronder vindt u de complete lijst met vrije momenten in het komende schooljaar.
Gezien de lange lijst is een toelichting hierop gewenst. Zoals eerder gecommuniceerd hebben we in
overleg met het team en de MR besloten de eindtijd van 14.10 uur te handhaven, nu de
compensatiedagen van het 5-gelijkedagenmodel achter de rug is. Het oorspronkelijke plan was om
met de eindtijd terug te gaan naar 14.00 uur.
Nu maken de kinderen dus per week 50 minuten onderwijstijd teveel, die zij op andere momenten
gaan compenseren. Doordat we volgend jaar pas laat zomervakantie krijgen, maken ze nog meer
uren teveel. Dit zorgt voor nog meer compensatie dan tijdens een kort jaar.
Net als de meeste scholen hebben wij nu voor het eerst weer 7 hele studiedagen verspreid over het
jaar kunnen plannen. Dit is gebruikelijk, daarvan zaten er voor ons normaal al 4 aan het begin,
tijdens de kermissen van beide dorpen. Daarnaast vindt u een flink aantal woensdag- en
vrijdagmiddagen vrij, dit is steeds vanaf 12.00 uur. De vrijdagen zijn steeds voorafgaand aan een
vakantie. In overleg met de MR hebben we hiervoor gekozen, rekening houdende met werkdagen
van ouders en het rooster zoals we dat van vroeger kennen. Tot slot vindt u dan nog 1 keer een
dinsdag- en 1 keer een donderdagmiddag als studiemiddag. Dit heeft te maken met de verdeling van
studiemiddagen over de parttimers binnen het team.
14 en 15 september 2020

Kermis Herwen

Woensdag 30 september 2020

Studiemiddag. Leerlingen 12:00 uur uit.

Woensdag 7 oktober 2020

Studiemiddag. Leerlingen 12:00 uur uit.

Vrijdag 16 oktober 2020

Leerlingen 12:00 uur uit

19 oktober t/m 25 oktober 2020

Herfstvakantie

5 en 6 november 2020

Studie tweedaagse team. Alle leerlingen vrij.

Vrijdag 18 december 2020

Leerlingen 12:00 uur uit

21 december 2020 t/m 3 januari 2021

Kerstvakantie

8 januari 2021

Studiemiddag. Alle leerlingen 12:00 uur uit.

5 februari 2021

Carnaval. Alle leerlingen 12:00 uur uit.

15 februari t/m 21 februari 2021

Voorjaarsvakantie

22 en 23 februari 2021

Studie tweedaagse team. Alle leerlingen vrij.

30 maart 2021

Studiemiddag. Leerlingen 12:00 uur uit.

2 april en 5 april 2021

Goede vrijdag en tweede Paasdag. Alle leerlingen vrij.

23 april 2021

Leerlingen 12:00 uit.

26 april t/m 9 mei 2021

Meivakantie

13 en 14 mei 2021

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag. Alle leerlingen vrij.

24 mei 2021

Tweede Pinksterdag. Alle leerlingen vrij.

16 mei 2021

Studiemiddag. Leerlingen 12:00 uit.

7 juli 2021

Studiemiddag. Leerlingen 12:00 uit.

23 juli 2021

Begin zomervakantie. Alle leerlingen 12: 00 uit.

24 juli t/m 5-9-2021

Zomervakantie

Nieuw op school
Anne groep 1 / 2

Wij wensen jou en jouw ouders een
fijne tijd op onze school.
Van harte welkom!

Wie zijn er jarig in juni?
Jesper 3/4
Mick 5/6
Danique 1 / 2
Luc 3/4
Linn 7/8

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

