Editie: juli 2020

Agenda
2 juli
7 juli
8 juli

9 juli
10 juli
11 juli

Groepsindeling schooljaar 2020-2021

Stoeltjes passen
Musical groep 8
Afscheidsfeest juf Lia 9
(met aanpassingen)
Rapport groep 3-8
Laatste schooldag
Start zomervakantie

In het nieuwe schooljaar zijn de groepen als volgt ingedeeld.
Groep 1-2
Juf Martine Verkouter (maandag-dinsdag-woensdag).
Juf Marianne van Loon (donderdag-vrijdagochtend)
Let op: deze vervanging is intussen gewijzigd: Indien vanwege
Corona juf Marianne nog niet kan werken wordt ze vervangen
voor juf Lianne van Chastelet.
Groep 3
Juf Suzanne Balemans (maandag, dinsdag)
Juf Ingrid Rens (woensdag, donderdag, vrijdagochtend)
Groep 4
Juf Marieke (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdagochtend tot 12.00 uur)

Gefeliciteerd en lang zullen ze leven!
…de jarigen van juli en augustus
5 juli
10 juli
11 juli
15 juli
17 juli
23 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
10 augustus
12 augustus
19 augustus
22 augustus

Groep 5-6
Juf Lieke (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdagochtend tot 13.00 uur)
Groep 6 wordt twee keer per week een ochtend tot 10.30 uur
gesplitst. De kinderen krijgen dan instructie van juf Linda.
Groep 7-8 tot de kerstvakantie
Juf Greet van Lakwijk (maandag, dinsdag, vrijdagochtend tot
13.00 uur)
Juf Anita Reuver (dinsdag, woensdag, donderdag)

Juf Martine
Karlijn Slokkers
Isa Fay Kroonen
Keano Kulik
Jan van Loon
Tijn van Loenhout
Brent Koopman
Elin Been
Maudy Baaij
Nina Scheele
Adam El Morabit
Julia Bolders
Jayden van Giels
Juf Natalie

Groep 7-8 na de kerstvakantie
Juf Greet van Lakwijk(maandag, dinsdag, woensdag)
Juf Annemiek Huijgens (woensdag, donderdag, vrijdag).

Continurooster

Na de zomervakantie starten we met het continurooster. De
roostertijden zijn als volgt.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Onderbouw
Groep 1 t/m 4
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 12.00 uur

Bovenbouw
Groep 5 t/m 8
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 14.15 uur
08.30 – 13.00 uur

Welkom juf Suzanne en juf Lianne
Na de zomervakantie zijn er twee nieuwe juffen. Juf Suzanne
komt in groep 3 werken op maandag en dinsdag. Twee jaar
geleden heeft ze al eens een langdurige vervanging gedaan
voor studieverlof van juf Marieke. Juf Lianne is een ervaren
kleuterjuf. Welkom juf Suzanne en juf Lianne.
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Corona en de start na de zomervakantie

Op dit moment kunnen we niet voorspellen welke restricties er
nog zijn vanuit de overheid en het RIVM. En wat dit betekent
voor ouders in de school, inloop langs verschillende ingangen,
traktaties enz. In de laatste week van de zomervakantie
ontvangen ouders bericht hierover. Dan weten we meer.

Musical en afscheid groep 8

Op dinsdagavond 7 juli wordt de afscheidsmusical van groep 8
in twee shifts opgevoerd in de aula. Vanwege de 1,5 meter
afstand hebben we besloten dat alleen de ouders van groep 8
(twee kaartjes per kind) uitgenodigd kunnen worden. Hiermee
kunnen we de afstand garanderen.
Normaal gesproken is er aansluitend een afscheidsavond. Dat
gaat nu niet door. Daarmee in verband hebben we het
afscheid met persoonlijk woordje verplaatst naar
vrijdagochtend 10 juli op het schoolplein. Alleen ouders en
bonusouders van de kinderen in groep 8 worden hiervoor
uitgenodigd. Op het schoolplein zijn verder geen kinderen of
ouders aanwezig. Graag uw begrip.

Peuteropvang Ganzenhok
– er is nog plaats voor nieuwe peuters

Na de zomervakantie is er nog ruimte voor nieuwe peuters om
geplaatst te worden. Indien u belangstelling heeft kunt u
contact opnemen met de pedagogisch medewerkers:
juf Winny en juf Natalie
Dit kan via tel: 06-22820370
Of via winny.anthonissen@lpsnet.nl en natalie.touw@lpsnet.nl

Parkeren bij school
Helaas zijn er nog steeds ouders die niet op de goede manier
parkeren bij de school als ze hun kind komen ophalen.
Gisteren zijn we op het nippertje ontsnapt aan een ongeval
waarbij een kleutertje op de stoep stond en bijna geraakt werd
door een auto. Gelukkig kwam het kind met de schrik vrij en
vervolgens is dit onderling tussen de ouders goed besproken
en afgehandeld .
Natuurlijk is dit niemands bedoeling... Laten we wel proberen
om ongelukken te voorkomen. We verzoeken alle ouders met
klem om gewoon iets verder weg te parkeren en niet meer op
de groenstrook of de stoep. Dank voor uw medewerking.

Afscheid juf Lia woensdagochtend 8 juli
Vrijdag 10 juli is de laatste werkdag van juf Lia. Ze heeft maar
liefst 45 jaar op Sint Maarten gewerkt. Natuurlijk gaan we dat
vieren. Juf Lia neemt in de eigen klas afscheid op de laatste
schooldag. Het afscheidsfeestje met de hele school is gepland
op woensdagochtend 8 juli.
Natuurlijk zal dat feestelijk zijn en helaas ook een beetje in
aangepaste vorm vanwege de 1,5 meter afstand. Ouders
mogen helaas nog niet het schoolplein op. We hebben een
geweldig feestje voorbereid en hopelijk kan het buiten op het
schoolplein plaatsvinden. Bij slecht weer zullen we naar binnen
gaan en dan verder aanpassen.

We wensen alle kinderen en ouders
alvast een fijne vakantie…en een mooie zomer.
Het volgende Smaartje verschijnt op
maandag 24 augustus 2020
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